
SÍNTESE PROJETO PEDAGÓGICO 

Curso: Gestão Ambiental – campus Angra 

Missão 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade 

Estácio de Sá tem por missão a formação de Gestores Ambientais com sólida 

formação técnica nas áreas a fim de sustentabilidade, gestão da poluição, 

recursos hídricos, saneamento ambiental, gestão de resíduos, energias, 

planejamento urbano, unidades de conservação, impactos e licenciamento 

ambiental, sistemas de gestão ambiental e auditoria ambiental, capacitando 

assim o egresso a atuar nas principais áreas de concentração destes ramos, 

tanto em organizações públicas quanto privadas. 

O curso terá como princípio a formação ética, o senso crítico e a 

responsabilidade social com seus alunos.  

A missão do curso está em sintonia com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Resolução CNE/CP Nº3/2002) e com o Catálogo Nacional para 

Cursos Superiores de Tecnologia, oferecendo uma sólida formação técnica, 

científica e profissional, capacitando-o a absorver e desenvolver novas 

tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas. 

Outro aspecto fundamental é o princípio da educação continuada, que 

no decorrer do curso o aluno é permanentemente estimulado a ampliar seus 

conhecimentos em atividades relacionadas ao seu aprimoramento técnico e 

científico nas diferentes áreas da concentração da Gestão Ambiental. Estes 

aprimoramentos servirão, também, de alicerce para futuras especializações 

dos discentes em cursos de pós-graduação em áreas relacionadas ao meio 

ambiente e gestão, amplamente, espalhados pelo território nacional. 

 



 

Objetivo Geral 
● Proporcionar aos alunos uma formação sólida, com adequada 

fundamentação teórico-prática, generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, para relacionar os 

aspectos sociais, biológicos e físico-químicos de cada ecossistema.  

● Possibilitar aos alunos conhecimentos que os torne aptos a interagir 

com profissionais que apresentem interface com as Ciências Ambientais, tais 

como: Direito, Administração, Biologia, Engenharias, Sociologia, Antropologia, 

Química, entre outras,  

● Favorecer aos alunos condições para que possam atuar de forma 

eficiente e criativa na identificação e solução de problemas, considerando seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.  

 

Objetivos Específicos 
No final do curso os alunos deverão estar aptos a: 

● Coordenar projetos sustentáveis na área ambiental;  

● Participar no desenvolvimento de novas políticas de gestão 

ambiental, tais como o planejamento do uso e ocupação do solo, seja em 

áreas urbanas ou rurais; 

● Elaborar e executar projetos ligados a gestão dos recursos 

hídricos, planos diretores e a gestão dos resíduos sólidos; 

● Elaborar e implementar o plano de manejo em unidade de 

conservação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC; 

● Atuar em empresas privadas ou prestadoras de serviço como 

gestores ambientais, na busca de maior eficiência e qualidade, de 

certificações ambientais e de atendimento a legislações municipal, estadual e 

federal; 

● Atuar em atividades de diagnóstico, fiscalização, avaliação de 

impactos e de riscos ambientais,  

● Propor medidas mitigadoras (corretivas e preventivas) e 

compensatórias, recuperar áreas degradadas, otimizar sistemas, acompanhar 



e monitorar a qualidade ambiental; 

● Coordenar equipes multidisciplinares em projetos logístico-

técnicos-ambientais; 

● Avaliar técnica e economicamente as tecnologias e práticas 

gerenciais para minimização dos impactos ambientais adversos; 

● Identificar a estrutura dos ecossistemas; fatores bióticos, 

abióticos, nicho ecológico, cadeia alimentar, pirâmides ecológicas; 

● Conhecer a legislação aplicável à área ambiental; 

● Identificar os processos de degradação natural; 

● Conhecer as atividades de exploração dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis; 

● Identificar os parâmetros de qualidade ambiental do solo, água e 

ar; 

● Analisar os aspectos sociais, econômicos e culturais envolvidos 

nas questões ambientais; 

● Avaliar os impactos ambientais causados pelas atividades 

industriais, suas consequências na saúde, no ambiente e na economia; 

● Identificar os fatores ambientais que intervêm na qualidade de 

vida; 

● Aplicar os conhecimentos de informática na gestão ambiental; 

● Aplicar os conhecimentos tecnológicos para solucionar 

problemas relacionados com a poluição ambiental de atividades produtivas; 

● Conhecer os processos necessários ao monitoramento das 

instalações e ao tratamento e controle de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 

provenientes de atividades urbanas e industriais; 

● Aplicar as técnicas de controle, preservação e reconstituição da 

flora, fauna e bioma, 

● Conhecer as Normas de segurança do trabalho; 



● Planejar e operacionalizar Projetos Ambientais; e 

● Elaborar e executar Programas de Educação Ambiental. 

 

Perfil do Egresso 
De acordo com a Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia 

e em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, foi priorizada a oferta do curso superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental na UNESA.  

O tecnólogo em Gestão Ambiental deverá ser um profissional 

qualificado, crítico, criativo, líder técnico nas áreas produtivas das empresas 

públicas e privadas, com habilidades em relações humanas e com capacidade 

de adaptação a situações novas. Poderá ser também responsável técnico em 

órgãos governamentais e não governamentais (ONGS), indústrias, empresas 

de consultoria e prefeituras municipais, sendo capaz de desempenhar 

atividades de aperfeiçoamento, implementação e controle dos processos de 

prevenção, conservação e recuperação do ambiente, com habilidades e 

conhecimentos técnico-científicos, sendo capaz de planejar, gerenciar e 

executar as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto, proposição de 

medidas mitigadoras, corretivas e preventivas, recuperação de áreas 

degradadas, acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental. 

Regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, 

avaliação de conformidade legal, análise de impacto ambiental, elaboração de 

laudos e pareceres são algumas das atribuições deste profissional, podendo 

elaborar e implantar ainda políticas e programas de educação ambiental, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e a preservação da 

natureza.  

O egresso do curso estará apto para desenvolver atividades 

relacionadas à Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental, em 

conformidade com a ISO 14.001, além de ferramentas para auxiliar as 

indústrias e empresas de serviços na busca da adequação das suas 

atividades com as exigências ambientais, levando em conta as principais 

variáveis envolvidas nas interações da área ambiental com todas as outras 



áreas de trabalho.  

Capacitado para atuar no reconhecimento, avaliação e gerenciamento 

das questões ambientais, visando à melhoria contínua do meio ambiente em 

bases sustentáveis, mediante elaboração de projetos ambientais nas esferas 

pública e privada, de forma a resolver os problemas ambientais detectados, 

bem como seus respectivos impactos socioeconômicos e culturais. Será ainda 

estimulado a desenvolver sua capacidade empreendedora.  

Baseado nas competências e habilidades, ao egresso do curso, o 

Tecnólogo em Gestão Ambiental poderá desenvolver os seguintes perfis 

mercadológicos em relação as suas competências e habilidades técnicas, 

humanísticas e sócio-políticas: Educação Ambiental, Avaliação de Impactos, 

Monitoramento Ambiental e Gestão Ambiental. 

 



 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
MÍNIMO:  4 semestres                                                                         
MÁXIMO:  8 semestres 
 
 

 

MATRIZ CURRICULAR  

 

CURSO GESTÃO AMBIENTAL 

  

1º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

ESTATÍSTICA BÁSICA 

Mínima 36 36 44 

QUÍMICA AMBIENTAL Mínima 72 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Mínima 36 0 0 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO Mínima 36 0 0 

ANÁLISE TEXTUAL Mínima 36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL Mínima 36 0 0 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE Mínima 36 0 0 

TOTAL: 7 disciplinas   288 36 44 

2º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

GESTÃO DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE 

Mínima 72 0 0 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Mínima 72 0 0 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Mínima 36 0 22 

PROJETO EM RECURSOS NATURAIS 

Mínima 36 0 66 

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

Mínima 72 0 0 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

Mínima 36 0 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Mínima 36 0 0 

TOTAL: 7 disciplinas   360 0 88 



 

3º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

GESTÃO DE SEGURANÇA E ANÁLISE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS 
Mínima 36 0 0 

GESTÃO POLUIÇÃO (ATMOSFÉRICA, SOLO E SONORA) 
Mínima 72 0 0 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS 
Mínima 36 0 0 

NORMALIZAÇÕES AMBIENTAIS 
Mínima 72 0 0 

GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 
Mínima 36 0 0 

ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
Mínima 36 0 0 

PROJETO EM RISCOS E IMPACTOS 
Mínima 36 0 66 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Mínima 36 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM GESTÃO AMBIENTAL 
Mínima 36 0 0 

TOTAL: 9 disciplinas   396 0 66 

4º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Mínima 36 0 0 

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
Mínima 72 0 22 

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E MARKETING EM PROJETOS 
AMBIENTAIS 

Mínima 72 0 0 

PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
Mínima 36 0 0 

ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE E FINANCIAMENTO DE PROJETOS 
Mínima 36 0 0 

PROJETO EM GESTÃO E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 
Mínima 36 0 66 

SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO 
Mínima 36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 
Optativa 36 0 0 

TOTAL: 7 disciplinas   324 0 88 

Carga Horária Mínima Resumida 

MÍNIMA: 1690h 

TOTAL GERAL: 1690h 

 


