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APRESENTAÇÃO 

 Acompanhando tendências de mercado, que busca profissionais capazes de 
realizar tarefas específicas, e visando atender os interesses da cidade de Pará de Minas e 
da região centro-oeste mineira e expandir seus cursos, a Faculdade de Pará de Minas – 
FAPAM, decidiu investir na elaboração de cursos de formação tecnológica em diversas 
áreas, inclusive na área ambiental. 

 Este documento apresenta a consciência socioambiental da FAPAM ao propor 
um curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental que, apesar de não ser pioneiro como 
curso, é pioneiro em proposta de ensino e visão de mercado, voltado para a 
compreensão mais ampla possível da questão socioambiental e suas implicações no dia-
a-dia de todos. 

 O presente trabalho demonstra claramente a preocupação da FAPAM com a 
empregabilidade e resultados profissionais de seus alunos, os quais atuarão em um 
mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, competitivo e profissionalizado. Houve 
também preocupação com as áreas de atuação do profissional de acordo com os 
respectivos conselhos de classe que podem abranger o gestor ambiental. Assim, a 
Gestão Ambiental da FAPAM se preocupou em garantir o máximo de autonomia para 
seu aluno, evitando a dependência de outros profissionais aos quais poderiam ser 
subordinados. Desta forma, entendemos que, ao focarmos em processos de 
licenciamento e elaboração de projetos, fornecemos aos nossos alunos a possibilidade 
de trabalharem de forma autônoma também, e isso com um conhecimento de causa 
muito maior e adquirido na graduação. Acreditamos estar contribuindo não só para a 
formação de nossos alunos, mas para um melhor desenvolvimento municipal, regional, 
estadual e até de nosso país. 

 Para a elaboração deste documento, foi realizado um levantamento de 
informações, através de pesquisa junto a instituições relevantes de ensino superior do 
país, pesquisa junto a órgãos governamentais sobre as maiores dificuldades e conflitos 
do processo de licenciamento, pesquisa junto a entidades não-governamentais (ex: 
FIEMG, CREA, CRA) sobre as competências mais desejadas de profissionais de gestão, 
pesquisa no próprio Ministério da Educação - MEC e Conselho Nacional de Educação - 
CNE sobre as características e objetivos dos cursos tecnológicos, para adequar a 
estrutura curricular e ementária do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental e 
possibilitar sua participação efetiva no desenvolvimento regional e local. 

 Após estes entendimentos e considerando que não temos nenhum curso com este 
perfil de formação em nossa região, a FAPAM, como instituição de ensino superior 
comprometida com o desenvolvimento da região em que está inserida, cria o curso de 
Tecnólogo em Gestão Ambiental, visando a formação de um profissional com 
conhecimentos multi, inter e transdisciplinares nas áreas de Administração, Ciências 
Ambientais e Ciências Sociais, sempre com um enfoque na prática da profissão 
adquirida. Inclusive a parte prática, com quase 500 horas, é parte do diferencial FAPAM 
para atender uma das diretrizes do CNE, a qual diz que os cursos tecnológicos 
pretendem formar profissionais capazes de ocupar um nicho de mercado e executar as 
tarefas pertinentes. Praticamente todas as disciplinas visam preparar o aluno para atuar 
no mercado de trabalho. 



  

O projeto pedagógico do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental procura formar um 
profissional comprometido com a ética no trabalho e com um desenvolvimento 
sustentável, aliando desenvolvimento e preservação/conservação, atento às diferenças 
culturais, possíveis conflitos, minimização de impactos socioambientais, conhecedor da 
realidade local e regional e, acima de tudo, comprometido com a melhoria das 
condições socioambientais de sua área de atuação. 

 Nosso profissional deverá suprir a demanda regional nas áreas de planejamento e 
Gestão Ambiental. Esta demanda pode ser expressa pelo aumento contínuo das 
obrigações e responsabilidades socioambientais de governos e empresas, bem como 
pela necessidade, cada vez mais impositiva, da aplicação dos conceitos de 
sustentabilidade. E também pela necessidade de estudos ambientais, de sustentabilidade, 
de viabilidade socioambiental prévios à instalação de indústrias, estradas, 
empreendimentos turísticos, de geração de energia, de mineração, de produção 
agropecuária, de pequenos arranjos produtivos locais, entre outros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 – INSTITUIÇÃO MANTENEDORA  
  
 Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade de 
Pará de Minas. A Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade de Pará de Minas, Mantenedora da FAPAM – Faculdade de Pará de Minas, 
com sede e foro na Rua Ricardo Marinho, 110, Bairro São Geraldo, nesta Cidade de 
Pará de Minas/MG, com seus Estatutos originais datados de 23 de dezembro de 1959, 
registrados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Pará de 
Minas/MG, livro A-I, fl. 41, sob nº 45, inscrita no CNPJ sob o nº 20.923.264/0001-24, é 
uma Associação de direito privado, Religiosa, Educacional e de Assistência Social, 
reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 62.712 de 16/05/1968, e de 
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.089 de 26/08/1994, com personalidade 
jurídica própria, sem fins econômicos, vinculada à Paróquia Nossa Senhora da Piedade 
de Pará de Minas. 
 
Diretoria da Confraria com mandato 2014/2016: 
Diretor Espiritual: Revmo. Pe. Moacir Silva Arantes 
Presidente: Sr. José Cornélio de Oliveira 
Vice-Presidente: Sra. Maria de Lourdes Alves Ferreira Fonseca 
Primeiro Secretário: Revmo. Pe. Lúcio Flávio Galvão Camargos 
Segunda Secretária: Sra. Maria José de Jesus 
Primeiro Tesoureiro: Sr. Júlio César de Araújo 
Segunda Tesoureira: Srta. Miralda Filgueiras Trindade 
Conselho Fiscal - Efetivos:   
     1) Sr. José Nascimento Furtado 
     2) Sra. Perpétua Batista de Fátima Alves 
     3) Sr. Edson da Silva 
     4) Luiz Silva Martins 
     5) Srta. Cláudia Isabel Santos 
Conselho Fiscal - Suplentes:  
     1) Gilma Filgueiras Meirelles 
     2) Antonieta Soares de Castro Santos 
     3) Maria Perpétua de Paiva Pereira 
 
 
1.2 – INSTITUIÇÃO MANTIDA 
 
Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – 0752  
Diretor-Geral: Professor Ruperto Benjamin Cabanellas Vega  
Vice-Diretor: Professor Flávio Marcus da Silva  
 
 



 
 

Endereço do campus próprio: 
 

Rua Ricardo Marinho, n.º 110 – Bairro São Geraldo –PARÁ DE MINAS/MG –  
CEP 35660-398 – Telefone: 37 3237-2000  
CNPJ n.º 20.923.264/0001-24  
Personalidade jurídica: privada 
Website: www.fapam.edu.br 
Endereço eletrônico: cpa@fapam.edu.br  
 
Mantenedora: Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade de Pará de Minas  
Presidente: Lauro Rosário Rezende  
Vice-presidente: Júlio César Araújo  
Caracterização: Instituição privada sem fins lucrativos – Faculdades isoladas  
Município: PARÁ DE MINAS  
Estado: Minas Gerais  
Cursos de graduação: 10 (dez) 
 
Cursos oferecidos: Administração, Agronegócio, Ciências Contábeis, Direito, 
Enfermagem, Gestão Ambiental, Gestão da Tecnologia da  Informação, Letras, 
Matemática e Pedagogia.  
 
Alunos: 1521 (mil quinhentos e vinte e um)  
Professores: 96 (noventa e seis)  
Funcionários: 92 (noventa e dois) 
 
1.3 – HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
  
 A Faculdade de Pará de Minas – FAPAM foi criada como extensão da  
Universidade Católica de Minas Gerais – UCMG, através de um convênio, em 15 de  
outubro de 1968. A IES iniciou seu funcionamento em fevereiro de 1969, com os cursos 
de Licenciatura Curta em Ciências, Estudos Sociais e  Letras. A responsabilidade 
didático-pedagógica sobre os cursos oferecidos era da UCMG, sendo a mantenedora da 
Faculdade de Pará de Minas a Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de 
Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas.  
 Com os seus cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, a Faculdade de 
Pará de Minas desligou-se da então Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
em 03 de dezembro de 1985, passando a se chamar Faculdade de Ciências Humanas de 
Pará de Minas. Em 2 de dezembro de 1987, foram autorizadas pelo Ministério da 
Educação as Licenciaturas Plenas em Letras  (Português/Inglês), Geografia, História e 
Ciências – Plenificação em Matemática, reconhecidas pelo MEC em 10 de junho de 
1992. E aos 23 de novembro de  1998, foi autorizado pelo Ministério da Educação o 
curso de Administração, que  teve sua primeira turma iniciada em fevereiro de 1999, e o 
seu reconhecimento pelo MEC em 2003.  



  
 

No ano de 1998, foi encaminhado para aprovação do MEC o novo Regimento 
Geral da Instituição, adequado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB – Lei n.  
9394/96, sendo também solicitada, nessa ocasião, a alteração da denominação da IES 
para Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. O novo Regimento adequado à LDB foi 
aprovado pelo MEC em 18 de maio de 1999 (com alterações realizadas pela Instituição 
em 2002 e 2003), sendo também aprovada, em outubro de 1999, a nova denominação da 
IES: Faculdade de Pará de Minas – FAPAM.  
 Em 23 de agosto de 2000 ocorreu a autorização do curso de Ciências Biológicas 
– Licenciatura Plena, que teve sua primeira turma iniciada em 2001. O reconhecimento 
do curso se deu em 2005 e sua renovação de reconhecimento em 2010. O curso de 
Ciências – Plenificação em Matemática – foi, em 2002, transformado em Curso de 
Matemática – Licenciatura plena, com aumento do número de vagas, e reconhecido pelo 
MEC em 2005.  
 No ano de 2003, o MEC autorizou o curso de Direito – Bacharelado, 
reconhecido em 2008. E no ano seguinte, foram autorizados os cursos de Enfermagem e 
Nutrição, ambos reconhecidos em 2009. Nesta mesma época, a Faculdade recebeu a 
visita para o recredenciamento institucional.  
 No intuito de ampliar a oferta de cursos e as áreas de atuação na difusão do 
conhecimento, a FAPAM requereu, em 2009, junto ao Ministério da Educação, as 
autorizações para a abertura dos cursos de Agronegócio, Gestão da Tecnologia da 
Informação e Pedagogia. Estes três cursos obtiveram o reconhecimento no primeiro 
trimestre de 2013. Em 2011, foi autorizada a oferta do curso de Ciências Contábeis e em 
2012, a do curso de Gestão Ambiental. No momento atual, a Faculdade aguarda a 
resposta do MEC com relação ao pedido de autorização do curso de Psicologia.  
 Possui o corpo docente formado por professores especialistas, mestres e doutores 
e um grupo de mais de noventa colaboradores para auxiliar nas atividades 
administrativo-pedagógicas. Conta com uma infraestrutura bastante favorável às 
práticas do ensino, pesquisa e extensão e, ainda, possui parcerias sólidas com órgãos, 
empresas e entidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Inclusive, no segundo 
semestre de 2012, foi celebrado entre a FAPAM e a Universidade Católica de Ávila 
(Espanha) um convênio de cooperação internacional para intercâmbio de discentes, 
docentes e colaboradores do corpo administrativo.  
 Em termos de apoio ao aluno e de incentivo ao ingresso  de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social ao ensino superior, a FAPAM faz parte do Programa 
Universidade Para Todos – ProUni – do Governo Federal. Ademais, na qualidade de 
entidade filantrópica, a Instituição possui também seu sistema interno de distribuição de 
bolsas de estudo de graduação. Em torno de 30% do alunado total da FAPAM é 
contemplado com bolsas divididas entre integrais e parciais. 

1.4 – INFRA-ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO 
 
1.4.1 – Estrutura física 
 A Faculdade de Pará de Minas funciona em construção própria, em um amplo 
terreno, com uma área total de 11.202 metros quadrados, sendo o local de fácil acesso  



 
 

para moradores de toda a região. O local do Campus FAPAM é tranquilo e privilegiado, 
ideal para a condução de estudos aprofundados, com ampla área de diversificada 
vegetação, cercada de água em abundância, com suas reservas naturais preservadas por 
toda a comunidade acadêmica. Com uma infraestrutura adequada e amplos espaços para 
todos os cursos que oferece, a parte física da Instituição é constituída de: 
 

1. 5 prédios de até três andares, compostos de salas de aula, laboratórios gerais e 
laboratórios específicos, coordenadorias, secretarias e departamentos 
administrativos. 

2. 2 auditórios, com 200 lugares, em cada um. 
3. 1 sala de multimídia, uma sala de vídeo-projeção, quatro laboratórios de 

informática. 
4. 2 espaços culturais cobertos, e dois espaços abertos, para exposições, feiras e 

manifestações acadêmicas diversas. 
5. Biblioteca Central, com 1000 metros quadrados de área construída e um acervo 

de 28.226 obras, totalmente voltadas para o ensino superior, espaços para 
estudos individuais e coletivos. 

6. Lanchonete, com praça de alimentação, cercada de extensa área verde. 
7. Estacionamento sinalizado, com capacidade para mais de quinhentos veículos. 

 
 A IES possui acesso facilitado em todas suas dependências com rampas, nos 
corredores e acesso às áreas de convivências, praça de alimentação, salas de aulas e 
biblioteca. Além disso, possui sanitários devidamente adaptados para os portadores de 
necessidades especiais. A infraestrutura física da Instituição está adequada para os 
cursos já em funcionamento e comporta, confortavelmente, toda a comunidade 
acadêmica. 
 As portarias de entrada, de acesso ao Campus, possuem funcionários 
especializados, e são monitoradas vinte e quatro horas, garantindo a segurança dos 
alunos, professores, funcionários administrativos e visitantes. 
 
Laboratórios 
 
 A Fapam disponibiliza para os seus alunos laboratórios específicos. Todos eles 
são devidamente equipados e recebem manutenção permanente. A instituição os 
mantém atualizados, procedendo à aquisição do que for necessário, segundo solicitação 
dos coordenadores de cursos e técnicos dos referidos laboratórios. 
 
1) Laboratórios Pedagógicos: 
    - Laboratório Brinquedoteca. 
    - Laboratório de Matemática. 
    - Laboratório de Línguas. 
 
2) Laboratórios de Ciências da Saúde: 
    - Anatomia / Fisiologia / Embriologia. 



 
    - Bioquímica / Bromatologia. 
    - Semiologia / Semiotécnica.     
 
- Meio Ambiente / Botânica. 
    - Microbiologia. 
 
3) Laboratório de Direito: 
    - Núcleo de Práticas Jurídicas. 
 
4) Laboratório de Gestão da Tecnologia da Informação: 
    - Laboratório de Computação. 
 
 5) Laboratórios de Práticas Empresariais: 
    - Laboratório de Simulação Empresarial. 
    - Laboratório de Tecnologia Gerencial. 

1.4.2 – Estrutura de Biblioteca 

A Biblioteca da FAPAM tem como objetivo atender aos alunos, professores e 
funcionários da IES e à comunidade. Ela foi construída em uma área de cerca de mil 
metros quadrados, nos moldes das mais modernas bibliotecas universitárias. Entre os 
diversos espaços que a Biblioteca oferece, citamos os seguintes ambientes especiais: 
salão de leitura, cabines de estudos individuais, cabines de estudos em grupo, 
computadores para pesquisa, videoteca, seção de obras antigas e raras, centro de 
recuperação e restauração do acervo, banheiros com adaptação para portadores de 
necessidades especiais. 

1.4.3 – Estrutura de informática 

 As normas e políticas de utilização dos recursos de informática estão 
disponibilizadas na portaria n° 3 de 14 de agosto de 2010 e na portaria nº 57, de 29 DE 
julho de 2005 que dispõe sobre prazos para agendamento de equipamentos e espaços na 
Fapam. A IES possui 18 projetores multimídia que são disponibilizados para os 
professores, sendo 3 acompanhados de netbooks. Um laboratório de projeção 
multimídia com projetor, computador e 50 cadeiras. Os dois auditórios da instituição 
também possuem multimídia e computadores fixos. A sala dos professores possui 3 
máquinas disponíveis, sendo uma exclusiva para professores de regime parcial. 
Também possui 5 laboratórios de informática para uso de seus alunos, sendo: 

 Laboratório de Informática 1 – 25 Máquinas. Uso de todos os cursos; 
 Laboratório de GTI – 21 Máquinas. Uso do curso de Gestão da Tecnologia da 

Informação; 
 Laboratórios de Práticas Gerenciais – 25 Máquinas. Uso do cursos da Escola de 

Negócios; 
 



 
 

 Laboratório de Tomada de Decisões  – 9 Máquinas. Uso do cursos da Escola de 
Negócios;  

 InfoPesquisa – 12 Máquinas. Uso de todos os cursos. 

Todos os laboratórios possuem máquinas novas, em sua maioria com 
Processadores Intel Core I3 e 4Gb de RAM. As máquinas são substituídas por outras 
mais novas de acordo com a necessidade e solicitação do departamento de informática.
 Todas as máquinas possuem softwares licenciados ou gratuitos que variam de 
acordo com a necessidade dos cursos que utilizam cada laboratório. A instalação de 
softwares é feita semestralmente ou quando solicitado por algum professor. O suporte é 
realizado durante o período vespertino, enquanto o laboratório está fechado, pela equipe 
de informática, mediante solicitação.  Todos as máquinas estão conectadas via 
cabo a internet banda larga de 10Mbps de velocidade. São bloqueados apenas sites 
impróprios, como conteúdo pornográfico. O laboratório de InfoPesquisa comporta um 
aluno por máquina e é exclusivo para pesquisas, não sendo utilizado para aulas e fica 
aberto de 13:00h às 22:40h. Os demais laboratórios funcionam de 19:00h às 22:40h e 
conforme agendamento prévio, para pesquisas e aulas. Todos possuem uma máquina 
exclusiva para o professor e as demais para os alunos, sendo uma máquina para cada 2 
alunos e o de tomada de decisões 5 alunos por máquina. Todos laboratórios destinados a 
aula possuem projetor multimídia fixo, quadro branco, mesas amplas e cadeiras 
acolchoadas. As posições e alturas do monitor e teclado são ideais para utilização. Os 
laboratórios da Escola de Negócio possuem ar condicionado e os demais ventiladores.  
 O acesso aos laboratórios é feito por rampas desde a entrada na IES. As mesas 
são amplas, acomodando uma cadeira de rodas. Não existem recursos para 
acessibilidade digital. Todos os laboratórios possuem chave geral de energia exclusiva, 
extintores no lado de fora e luzes de emergência. Há também a distribuição das mesas 
de acordo com a necessidade de cada um. Alguns possuem as mesas viradas de frente 
para o professor, favorecendo o acompanhamento das aulas pelos alunos. Outros 
possuem as mesas de lado para o professor, favorecendo o acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelos alunos. A Fapam possui um Núcleo de Práticas Jurídicas 
localizado fora do campus, este possui um laboratório exclusivo para os alunos do curso 
de direito. O laboratório é composto de 7 máquinas nos mesmos moldes dos 
laboratórios do campus e funciona de 13:00h às 16:00h. A IES  fornece sinal de internet 
sem fio apenas na biblioteca e sala dos professores. 

 

 

 

 

 



 

2 – DADOS DO CURSO 

2.1 – IDENTIFICAÇÃO 

Denominação do curso: Gestão Ambiental 

Tipo: Graduação 

Modalidade: Superior em Tecnologia 

Ato de autorização: Portaria 174 de 14 de abril de 2013 

Data do reconhecimento: Sem reconhecimento até o momento 

Data de início de funcionamento do curso: 2014:1 

Número de vagas ofertadas no vestibular: 100 

Regime de Matrícula: Anual 

Local de funcionamento: Campus FAPAM 

Turno de funcionamento: Noturno 

Número de alunos por turma: 50 

Carga horária total para integralização do curso: 1.720 horas 

Tempo de Integralização: Mínimo – 02 anos  /    Máximo:  03 anos 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 – JUSTIFICATIVA 

De acordo com Lanna (1995), a Gestão Ambiental constitui-se em um “processo de 
articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço, 
visando garantir, com base em princípios e diretrizes previamente acordados/definidos, 
a adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais – naturais, econômicos e 
socioculturais – às especificidades do meio ambiente”. Na prática, a Gestão Ambiental é 
um procedimento administrativo totalmente apoiado pelos conceitos da 
sustentabilidade, inclusive capaz de criar novas visões e formas de exercer a mesma. O 
trabalho do gestor ambiental é criar, utilizar e conduzir políticas e ações direcionadas à 
minimização de impactos ambientais negativos provocados pelas diversas atividades 
humanas, sem perder de vista a viabilidade econômica dos diversos empreendimentos 
nos quais possa atuar. E esta visão entrou definitivamente na agenda mundial de países, 
estados, cidades, empresas, ONGs e até mesmo dos indivíduos.  

Seguindo esta tendência, as políticas de investimentos no Brasil passaram a considerar 
variáveis ambientais. O Brasil, devido a sua extensão e variações físicas diversas, possui 
características territoriais, ambientais e socioculturais únicas, com destaque para seus 
biomas riquíssimos e que abrigam uma biodiversidade inigualável.  

Minas Gerais é um estado com muita extensão territorial e abriga dois grandes biomas, 
predominantemente, o Cerrado e a Mata Atlântica, ambos riquíssimos em flora e fauna 
e estão correndo sérios riscos devido à superexploração e mau uso de seus recursos.  

A região Centro-oeste do estado, onde se situa Pará de Minas e a FAPAM, possui áreas 
de Cerrado, de Mata Atlântica e áreas de transição com características mistas. Além 
disso é parte da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Some-se a isto o fato de a 
região ser rica em diversos minerais e possuir uma forte produção agropecuária e torna-
se possível perceber a necessidade de se realizar uma boa gestão dos recursos naturais 
para que possa desenvolver sem gerar sérios danos à natureza e afetar a disponibilidade 
de serviços ambientais diversos. 

A partir deste contexto, fica claro que a Gestão Ambiental necessita do poder público na 
constituição de políticas, programas e no estabelecimento de estrutura física e humana 
para o desempenho de funções de planejamento e fiscalização. Esta necessidade é 
respaldada pela Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) que criou o Sistema 
Nacional de Meio Ambiente, onde participam os órgãos e departamentos federais, 
estaduais e municipais ligados à Gestão Ambiental. O setor privado, por sua vez, vem 
sendo cada dia mais exigido, tanto por termos legais, com o enrijecimento das leis e 
aumento da fiscalização, quanto em termos de mercado, uma vez que empresas 
ambientalmente responsáveis são cada vez mais valorizadas, inclusive via certificações, 
como a ISO 14000. Há que salientar também a importância que a sociedade civil 
organizada vem ganhando através de ONGs, contribuindo decisivamente para a 
melhoria da Gestão Ambiental do planeta. 



 

O procedimento que visa regular as diversas atividades para minimizar os impactos 
negativos causados, evitar ou minimizar conflitos, garantir a efetiva proteção do meio 
ambiente físico, estabelecer parâmetros que auxiliem na fiscalização e controle, levando 
em conta as características ambientais e socioculturais da região, é o licenciamento 
ambiental. Este procedimento permite uma compreensão mais apurada das diversas 
atividades e seus impactos. E para realizá-lo é necessário possuir uma gama de 
conhecimentos muito extensa, ficando impossível um só profissional cumprir todas as 
exigências. Além disso existe o monitoramento das atividades e a constante busca de 
melhorias de processos e tecnologias produtivas, o que exige visão estratégica, 
conhecimento de elaboração e análise de projetos e capacidade de organizar 
informações e etapas. Desse modo, a figura do Gestor Ambiental surge como uma luz 
para tornar este processo menos conflituoso, mais eficiente e com melhores resultados 
para todos. No entanto, a realidade mostra que, historicamente, o procedimento de 
licenciamento ambiental em nossa região é realizado por profissionais de outras áreas, 
como Biologia, Direito e Engenharias. Sem questionar a capacidade técnica de algum 
dos profissionais citados, mas o conhecimento necessário para conduzir eficientemente 
processos de licenciamento e processos de sustentabilidade, inovação, monitoramento, 
elaboração e análise de projetos, é do Gestor Ambiental. Este é um profissional formado 
para gerir equipes, formular projetos e utilizar as diversas “ferramentas”(biólogos, 
advogados, engenheiros, etc.) para executá-los de forma mais precisa e eficiente do 
ponto de vista ambiental, sociocultural e financeiro. Some-se a isto o fato de que o foco 
em licenciamento ambiental e elaboração de projetos permite ao nosso aluno atuar como 
consultor autônomo, o que aumenta sua capacidade de trabalho. Nossa formação inclui 
aulas práticas que ensinam o uso de ferramentas, formulários e métodos de 
licenciamento, como planejar e conduzir os estudos necessários, como calcular 
valores/hora, marketing, etc. Assim estamos preparando nosso aluno para ocupar, com 
competência e eficiência, um nicho de mercado que cresce em nossa região. 

 

2.3 – OBJETIVOS DO CURSO 

Formar profissionais capacitados a exercer, com ética e eficiência, a função de 
gerenciar, planejar, projetar, formular, implementar e avaliar ações e políticas voltadas 
para o desenvolvimento sustentável, mitigando e compensando impactos negativos e 
sempre considerando as variáveis sociais, contribuindo assim para a criação de uma 
relação harmônica entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Utilizando 
para tal fim, conhecimentos multi, inter e transdisciplinares. 

 

 

 



 

2.4 – PRINCÍPIOS FORMATIVOS 

A proposta curricular aqui apresentada foi, e continuará sendo, construída de forma a 
atender plenamente as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais estabelecidas pela 
Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 e a Lei 9394/96. A lei citada afirma 
em seu artigo 39: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” 

A referida resolução afirma em seu artigo 1º: “A educação profissional de nível 
tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências 
profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais 
haja utilização de tecnologias” 

O Ministério da Educação – MEC, também afirma em seu sítio eletrônico que um Curso 
Superior de Tecnologia é: “...um curso de graduação, que abrange métodos e teorias 
orientadas a investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas 
aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve 
competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na 
ética, tendo em vista o desempenho profissional responsável, consciente, criativo e 
crítico.” 

Acrescente-se aqui o fato de não existirem Diretrizes Curriculares específicas para o 
curso superior em tecnologia de Gestão Ambiental, sendo os existentes normatizados 
pela Resolução CNE/CES 002/2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos.  

A partir do exposto e considerando o caráter inovador da Gestão Ambiental, inclusive 
com a discussão de competências do profissional, considerando a importância deste 
profissional nas empresas públicas ou privadas atualmente, considerando a 
empregabilidade pós-curso e considerando as realidades regionais, optamos por criar 
um currículo diferenciado das dezenas de cursos, em todo o país, que tivemos a 
oportunidade de avaliar, mesmo sujeitos aos diversos riscos do pioneirismo. Importante 
salientar que não o fizemos por considerar os cursos avaliados ineficientes ou inválidos, 
mas por poder, através de análise de currículos, mercado de trabalho, características 
regionais e características dos cursos superiores de tecnologia, criar uma grade 
curricular sólida, com uma proposta bem fundamentada e percebendo claramente um 
grande e promissor nicho de mercado. 

Pensando nisto, o currículo do curso procura desenvolver um pensamento crítico e 
reflexivo da realidade sócio-ambiental enfrentada no dia a dia do mercado de trabalho, 
alicerçado em diferentes ciências que devem agir sinergicamente para atuar de forma 
eficiente no campo da Gestão Ambiental. 



 

Desta forma, a organização curricular é pensada de modo a integrar as disciplinas, 
conhecimentos e abrir possibilidades mais complexas e eficientes de construção efetiva 
do conhecimento na área e, principalmente, dos campos de atuação prática consolidados 
e novos a consolidar. 

Um dos aspectos formativos levados em consideração nesta proposta curricular é a 
adequação dos conteúdos às características regionais e locais onde o curso se insere. 
Esta perspectiva tem os objetivos de apresentar a realidade na qual provavelmente 
atuarão, aumentar o contato com o mercado de trabalho e criar situações práticas para 
aprendizado mais eficiente. 

Importante salientar que, ao criar esta proposta, foi mantido o foco na formação de um 
Gestor Ambiental, ou seja, alguém capaz de planejar/projetar, avaliar e executar ações 
diversas de forma a minimizar/extinguir impactos negativos ao meio ambiente, sem se 
esquecer de variáveis como conflitos, comunicação, social, sustentabilidade, e tantos 
outros relativos ao tema.  

Esse foco nos levou a criar esta proposta apoiada em dois eixos principais: 
licenciamento ambiental e elaboração de projetos.  

O eixo de licenciamento ambiental permite oferecer ao aluno uma visão real e ampla da 
questão ambiental, onde ele será levado a conhecer diversas atividades e suas 
possibilidades de impactos no meio ambiente, saúde, qualidade de vida, conflitos, etc, e 
desafiado a conseguir viabilizar os empreendimentos de forma sustentável, 
mitigando/compensando os impactos negativos sem comprometer a existência do 
empreendimento. Isso porque atualmente é impossível pensar no desenvolvimento de 
qualquer empreendimento, público ou privado, sem que antes sejam consideradas todas 
as questões de licenciamento e adequação às normas ambientais. Em nossa região esta 
adequação foi, e ainda é, motivo de muitos conflitos sérios por diferentes causas, entre 
elas a má gestão de processos de licenciamento feito por consultores despreparados 
técnica e eticamente. Com isso a questão do emprego também está contemplada ao 
focarmos em licenciamento, pois, além de atender aos mais diversos setores 
empresariais, oferece ao aluno a possibilidade de trabalhar de forma autônoma como 
consultor, uma vez que toda e qualquer atividade e/ou uso de recursos naturais é objeto 
de algum tipo de licenciamento. O aluno vem suprir uma falha existente no mercado: a 
falta de consultores capacitados para os processos de licenciamento. Hoje profissionais 
das mais diversas áreas, como Direito, Biologia, Engenharias, e outros, se aventuram 
em conduzir processos e projetos de licenciamento. Isso tem sido, reconhecidamente, 
fonte de conflitos, problemas, prejuízos e os mais variados transtornos para 
licenciadores e licenciados. O licenciamento é um processo muitas vezes complexo, que 
demanda muito mais do que conhecimentos técnicos em uma determinada área. 
Demanda conhecimento de como gerenciar processos, equipes e estudos muito 
complexos, que necessitam de gestão eficiente para que sejam rápidos, tenham 
qualidade e não se tornem excessivamente caros. Demanda entender todos os  



 

pormenores envolvidos e sugerir medidas mitigadoras, acatar ou não medidas 
compensatórias, evitar/minimizar conflitos socioambientais, e tudo isso requer preparo 
específico. 

O eixo de elaboração de projetos tem a intenção de capacitar nosso aluno a redigir 
projetos sólidos, compreensíveis, com viabilidade técnica/financeira, comprometidos 
com a mudança de realidade que todo projeto almeja. É notória a noção de “existem 
recursos, não existem bons projetos”, tanto no setor público, quanto privado. Por isso 
nosso aluno será direcionado, em diversas disciplinas a pensar e agir através de projetos. 
Há aqui uma complementariedade com o eixo de licenciamento, existem muitos 
empreendimentos cujos processos de licenciamento são muito complexos, necessitando 
de planejamento antecipado para que possam ser técnica e financeiramente eficientes. 
Contemplamos também a possibilidade de trabalho autônomo, uma vez que é possível 
vender projetos a empresas. 

Para contemplar esses eixos, as disciplinas foram divididas em “conhecimentos gerais”, 
“conhecimentos em gestão” e “conhecimentos em meio ambiente”, sempre com base na 
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Com isso iremos preparar profissionais 
capazes de orientar instituições públicas e privadas para enfrentar questões ambientais, 
em um meio onde os recursos naturais se tornam cada vez mais escassos, ameaçando a 
capacidade de suporte dos sistemas ecológicos e sociais, o que justifica a formação 
proposta. Esta formação deve contar com estudos do meio ambiente físico, biológico e 
social, integrados em um núcleo básico de conhecimentos como: Biogeoquímica 
aplicada à Gestão Ambiental, Sociologia aplicada à Gestão Ambiental, Administração e 
Economia aplicadas à Gestão Ambiental, Ecologia e Biodiversidade, Informática 
aplicada à Gestão Ambiental, Português instrumental. E um núcleo profissional de 
conhecimentos que os auxilie na compreensão dos estudos da Área de Gestão 
Ambiental, suas inter-relações com a realidade, formando uma visão técnica e crítica, 
bem como os aspectos sociais, éticos e legais, com disciplinas como: Sustentabilidade e 
Qualidade Ambiental, Licenciamento Ambiental I e II, Avaliação de Impactos 
Ambientais, Recuperação de Áreas Degradadas, Elaboração e Análise de Projetos, 
Estágio Curricular Supervisionado I e II, dentre outras. Conta também com um núcleo  
complementar que prevê Tópicos especiais em Gestão Ambiental , Ética e atividades 
complementares.  

A distribuição das disciplinas visa uma complementaridade entre todas na construção do 
conhecimento desejado. Cada disciplina alicerça e/ou acrescenta novos conhecimentos 
que permitirão, ao longo do curso, o melhor entendimento dos processos e atividades 
com os quais o futuro profissional irá lidar. E isso influencia até na estrutura interna das 
disciplinas. Ao criar as ementas elas são pensadas de forma a utilizar conhecimentos já 
ministrados e/ou contribuir para a formação de novos. A multidisciplinaridade inerente 
à Gestão Ambiental é levada ao máximo possível, para que nossos alunos possam, ao 
finalizar o curso, ter a visão sistêmica das funções e trabalhos que irá exercer, 
minimizando impactos socioambientais, melhorando processos, aumentando eficiência  



 

e contribuindo efetivamente para a sustentabilidade da empresa, comunidade, 
empreendimento, enfim de qualquer área, lugar ou atividade que ele venha a participar. 

Acrescente-se aqui a alta carga horária prática, existente em praticamente todas as 
disciplinas. Ao todo, somam 490 horas de atividades práticas, que somadas à 
integralização dos núcleos acima propostos, proporcionará ao aluno um conhecimento 
teórico-prático amplo e fundamentado, possibilitando que este projeto pedagógico, 
seguindo os eixos propostos, atinja seu foco de forma positiva e útil aos discentes. 

O programa contempla tópicos disciplinares e interdisciplinares, oferecendo diferentes 
componentes curriculares, estágios obrigatórios e supervisionados, atividades 
complementares. A abordagem interdisciplinar e avaliação de eficiência do programa 
culminará com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de um 
projeto completo, passível de execução, comprometido com a realidade, que será 
avaliado, comentado, se necessário corrigido e posteriormente enviado à empresa/órgão 
para o qual foi escrito. 

Considerando os princípios formativos expostos, contextualizados no tempo e espaço 
em que se inserem, o curso de Gestão Ambiental da Fapam procura articular saberes, 
enfatizar o diálogo teórico e prático, procura uma estrutura curricular e ementária que 
atue de forma sinérgica, para formar um profissional capacitado a enfrentar os enormes 
desafios, urgentes, que a questão ambiental nos apresenta, possibilitando ao nosso aluno 
ser um efetivo agente de disseminação e desenvolvimento da sustentabilidade. Nesta 
perspectiva, é condição obrigatória na formação em Gestão Ambiental a permanente 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão que possibilite uma formação sólida, 
consistente e completa. 

 

3 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

3.1 – PERFIL DO EGRESSO 

O Tecnólogo em Gestão Ambiental está inscrito na Classificação Brasileira de 
Ocupações sob o código 2140-10 e, de acordo com o catálogo de cursos do Ministério 
da Educação, é o profissional responsável por 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 desse 
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 perfil do Tecnólogo em Gestão Ambiental graduado pela Fapam  poderá desenvolver 
todas as habilidades e conhecimentos inerentes à profissão citadas acima. Além disso, 
seu diferencial é dado por meio de uma formação prática bem desenvolvida, uma base 
científica sólida e uma visão multidisciplinar, sendo qualificado para atuar com ética e 
competência em atividades ligadas à conservação, manejo e uso dos recursos naturais 
nos diferentes setores da sociedade.  

3.2 – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO 

3.2.1 – Competências do Tecnólogo em Gestão Ambiental 

 Reconhecer a dimensão interdisciplinar existente entre as várias áreas de 
conhecimento que compõe a Gestão Ambiental; 

 Usar, implementar e, eventualmente, criar metodologias e técnicas de 
planejamento que sejam capazes de promover desenvolvimento socioeconômico 
com danos mínimos ao meio ambiente; 

 Desenvolver e usar raciocínio crítico para atuar na área de Gestão Ambiental, 
com criatividade para enfrentar os diferentes contextos ambientais, sociais, 
organizacionais e econômicos; 

 Atuar de forma profissional, competente e ética, sabendo que suas ações irão 
afetar diversas dimensões das relações socioambientais; 

 Atuar sempre com o princípio da precaução, entendendo que na dúvida é melhor 
priorizar sempre o bem maior e comum: o meio ambiente natural; 

 Elaborar e gerir políticas ambientais em níveis locais e regionais, sempre 
visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas e o uso sustentável dos 
recursos naturais; 

 Planejar e implementar programas e sistemas de Gestão Ambiental em 
organismos públicos, privados e do terceiro setor; 

 Desenvolver estratégias e propor soluções para os conflitos socioambientais, de 
forma integrada com políticas diversas (setoriais, nacionais, estaduais, 
municipais, etc) e ambientais, apoiado nos princípios da precaução e do 
desenvolvimento sustentável; 

 Escrever, coordenar, elaborar e avaliar projetos e estudos ambientais destinados 
à gestão, proteção, recuperação e controle da qualidade ambiental; 

 Escrever, coordenar, elaborar e avaliar projetos diversos, tendo sempre a 
preocupação com meio ambiente e sustentabilidade como norte. 



 

 Realizar o licenciamento ambiental das diversas atividades com técnica, 
competência, ética e honestidade. 

3.2.2 – Habilidades do Tecnólogo em Gestão Ambiental 

 Buscar sempre a excelência em proteção ambiental e sustentabilidade, 
transformando restrições e conflitos em oportunidades, soluções e vantagens 
competitivas; 

 Estar apto tecnicamente e comportamentalmente, a trabalhar em equipes, 
atuando como gestor capaz de elaborar, planejar, desenvolver e executar 
projetos, estritamente ambientais ou não, em instituições, públicas e/ou privadas, 
reconhecendo seu papel e suas limitações; 

 Planejar, implantar e implementar sistemas de Gestão Ambiental apoiados em 
normas nacionais e internacionais, sempre atento a possíveis pontos de melhoria, 
atuando como agente ativo do desenvolvimento sustentável; 

 Planejar, elaborar e implantar projetos de prevenção à poluição ambiental, 
manejo de resíduos, saneamento, mobilidade urbana, construções sustentáveis, 
licitações sustentáveis, compras sustentáveis e demais itens que promovam 
melhor uso de recursos, menor impacto e sustentabilidade; 

 Conhecer e interpretar legislação, regulamentos, normas, deliberações, 
pareceres, e aplicar aos processos produtivos, serviços e produtos; 

 Organizar e realizar cursos e treinamentos na área ambiental e participar do 
planejamento de campanhas de prevenção, preservação, conservação, etc; 

 Formular e elaborar programas, projetos e políticas de educação ambiental 
aplicadas à Gestão Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 – CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Quanto mais avançam os entendimentos das diversas e complexas interrelações sociais 
e ambientais, maior e mais evidente se torna a necessidade de um profissional preparado 
exclusivamente para gerir os diferentes processos, projetos, políticas, planos, enfim 
realizar a gestão eficiente das inúmeras atividades humanas. O mercado necessita de um 
profissional que saiba gerenciar o uso das diferentes ciências envolvidas na Gestão 
Ambiental, sabendo exatamente qual o seu papel e quais as suas limitações. A falta 
desse profissional, com formação específica, levou diversos outros profissionais, a 
maioria da área ambiental, a se aventurar por essa seara sem possuir o devido preparo 
para tal. O resultado tem sido comprovadamente insatisfatório, gerando conflitos, 
causando prejuízos financeiros, perda de credibilidade, entre outros danos. Por isso, 
nossa proposta de projeto pedagógico tão diferenciada, focada no processos mais 
amplos existentes: o licenciamento e a gestão de projetos. Dessa forma o mercado, 
muito promissor, possui as seguintes possibilidades: 

 Órgãos públicos da área de meio ambiente, saneamento, planejamento 
urbano e rural, agências reguladoras, secretarias municipais, estaduais e 
federais: 

A melhoria da conscientização ambiental no Brasil tem levado governos a criar, 
ampliar, estruturar e melhorar órgãos com atuação na área ambiental, principalmente 
o licenciamento, que além de possibilitar regulação, gera recursos para aplicar em 
meio ambiente. Nosso aluno receberá formação que o torna muito útil e capaz de 
atuar em qualquer um deles como gestor. 

 Consultores autônomos, empresas de consultoria e prestadoras de serviço 
de preparação e adequação para certificação em normas e selos ambientais: 

Essa é a possibilidade mercadológica mais promissora e a melhor oportunidade para 
os alunos, levando em conta a realidade regional na qual o curso de Gestão 
Ambiental da Fapam está inserido. Alunos de diversas cidades, com características 
físicas, econômicas e sociais muito distintas poderão voltar para suas cidades e 
atuar, com muita segurança, como consultores autônomos de regularização, 
licenciamento, obtenção de outorgas, certificados e licenças. Isso inclusive pode 
ajudar estas cidades a evoluir nas questões ambientais e melhorar a qualidade de 
vida da população.  

 Área industrial 

Esse setor ainda não acordou completamente para a enorme necessidade de gestores 
ambientais. Empresas de maior porte já perceberam e contratam, mas as de médio e 
pequeno portes ainda são resistentes ou nem consideram a possibilidade. E gastam 
muito mais contratando consultores e desviando funcionários de suas funções para  



 

realizar tarefas que o Gestor Ambiental realizaria. Os processos de licenciamento, 
obtenção de documentos, licenças, outorgas, defesas contra denúncias, etc, devem 
ser realizados pelo Gestor Ambiental. Projetos e processos de análise de ciclo de 
vida de produtos, certificações, redução de impactos, análise de produção, inovação 
para eficiência, e voltados para a sustentabilidade, também são competências do 
gestor ambiental. A Fapam, através de projetos de extensão, participação em órgãos 
e instituições e mesmo campanhas de divulgação contribuirá para mudar este 
cenário. 

 Educação ambiental 

Ações contínuas de educação ambiental são desejáveis e fundamentais em todos os 
setores sociais, públicos e privados. A possibilidade de desenvolver projetos, planos 
e políticas de educação ambiental para órgãos públicos, empresas, instituições, é real 
e crescente. O foco em elaboração de projetos do curso de Gestão Ambiental da 
Fapam permite também que o aluno possa atuar como consultor, e vender projetos. 

 

 Terceiro setor 

A expansão do terceiro setor no Brasil é real e possibilita ao aluno de Gestão 
Ambiental mais um mercado de trabalho, seja nas ONGs, OSCIPs, Associações, 
como funcionário ou como consultor. Novamente a possibilidade de trabalhar com 
projetos, vendendo e/ou executando, é real para o aluno que receberá formação 
orientada para projetos diversos. 

 

O tecnólogo em Gestão Ambiental formado pela Fapam pode atuar em diversos setores, 
de diversas formas, cabendo a ele investir naquilo que tenha maior aptidão, buscando 
sempre a excelência e ética profissional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 – ESTRUTURA, CONTEÚDO E MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

4.1 – ESTRUTURA GERAL DO CURSO 

 



 

 

 

 

 

COD DISCIPLINA CRED
1º Semestre

1 Português instrumental 30 10 40 2

2 70 10 80 4

3 80 0 80 4
4 Ecologia e Biodiversidade 60 20 80 4

5 40 0 40 2

6 60 20 80 4
Total do Semestre 340 60 400
2º Semestre

7 Direito Ambiental 80 0 80 4

8 Gestão Ambiental Pública 60 20 80 4

9 60 20 80 4

10 20 20 40 2 33

11 20 20 40 2
12 Análise Laboratorial 20 20 40 2 33

13 20 20 40 2
Total do Semestre 260 140 400

CH 
TEÓRICA

CH 
PRÁTICA

CH 
TOTAL

CH 
TOTAL 
Hora-
relógio

33 

Administração e Economia 
aplicadas à Gestão Ambiental  66

Introdução à Gestão 
Ambiental  66

 66
Sociologia aplicada à Gestão 

Ambiental  33
Biogeoquímica aplicada à 

Gestão Ambiental  66
 330

 66

 66
Sustentabilidade e qualidade 

ambiental  66

Avaliação de Impacto 
Ambiental - AIA

Cartografia e 
Geoprocessamento aplicados 

à Gestão Ambiental  33

Informática Aplicada à Gestão 
Ambiental  33

 330



 

3º Semestre

14 80 0 80 4 66

15 70 10 80 4
16 Educação Ambiental 20 20 40 2

17 20 20 40 2

18 Licenciamento Ambiental 1 40 40 80 4 66

19 30 10 40 2 33

20 30 10 40 2 33
Total do Semestre 270 130 400
4º Semestre

21 60 20 80 4

22 Licenciamento Ambiental 2 40 40 80 4 66

22 60 20 80 4 66

23 40 0 40 2 33

24 40 0 40 2 33

25 40 0 40 2

26 20 20 40 2

27 Libras * 20 20 40 2
Total do Semestre 300 100 400
APS 280

60

60

Carga horária total do curso

Elaboração e Análise de 
Projetos/Estágio Curricular I

Sistemas de Gestão e 
Certificação Ambiental  66

 33
Gerenciamento de Recursos 

Hídricos  33

Saúde e Saneamento 
Ambiental

Planejamento e Gestão de 
Unidades de Conservação

330 

Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes  66

Recuperação de Áreas 
Degradadas e Monitoramento 

Ambiental

Tópicos Especiais em Gestão 
e Produção Mais Limpa

Trabalho de Conclusão de 
Curso/Estágio Curricular II

Tópicos Especiais em 
Consultoria Ambiental/Ética  33

Agroecologia e Gestão de 
Áreas Rurais*  33

33 
 330

Estágio curricular 
supervisionado

Atividades Acadêmicas 
Complementares – AAC

1600 
Horas-
relógio



 

 

 

 

Conhecimentos Gerais Conhecimentos em Gestão

Português Instrumental Ecologia e Biodiversidade

Direito Ambiental Introdução à Gestão Ambiental

Análise Laboratorial Gestão Ambiental Pública

Licenciamento Ambiental 1

Educação Ambiental

Licenciamento Ambiental 2

Gerenciamento de Recursos Hídricos

Elaboração e Análise de Projetos

Conhecimentos em 
Meio Ambiente

Administração e Economia aplicadas à 
Gestão Ambiental

Biogeoquímica aplicada à 
Gestão Ambiental

Cartografia e Geoprocessamento 
aplicados à Gestão Ambiental

Planejamento e Gestão de Unidades 
de Conservação

Avaliação de Impactos 
Ambientais

Saúde e Saneamento 
Ambiental

Informática aplicada à Gestão 
Ambiental

Sustentabilidade e Qualidade 
Ambiental

Recuperação de Áreas 
Degradadas e Monitoramento 

Ambiental

Sociologia aplicada à Gestão 
Ambiental 

Agroecologia e Gestão de 
Áreas Rurais

Sistemas de Gestão e Certificação 
Ambiental

Trabalho de Conclusão de Curso 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Efluentes

Tópicos Especiais em Gestão e 
Produção Mais Limpa

Tópicos Especiais em Consultoria 
Ambiental/Ética



 

4.2 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) totalizam 60 (sessenta) horas, que 
deverão ser integralizadas até o término do curso, sendo requisito indispensável para a 
colação de grau. As AAC’s constituem uma das dimensões do Projeto Pedagógico que 
garante a articulação teoria-prática e compreendem as ações educativas desenvolvidas 
com o propósito de aprimorar a formação acadêmica do discente.  

Em acréscimo às atividades curriculares, as atividades complementares serão 
desenvolvidas em três níveis: ensino, pesquisa e extensão, ficando o acompanhamento e 
avaliação das mesmas a cargo do coordenador do curso.  Todas as informações 
referentes à regulamentação das AAC’s estão descritas no regulamento próprio em 
anexo.  

4.3 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas possui um 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) prático, dinâmico e diretamente voltado para o 
exercício profissional. Apesar do TCC não ser obrigatório segundo a legislação dos 
cursos superiores de tecnologia (parecer CNE-CP nº 29, de 03-12-2002, homologado 
em 12-12-2002), a instituição optou por incluí-lo na grade curricular porque acredita 
que o mesmo será de grande importância para melhorar a qualificação dos profissionais 
formados. 

O TCC está vinculado ao Estágio Curricular e à disciplina de Análise e Elaboração de 
Projetos. O mesmo consiste em elaborar um projeto completo, dentro do estágio 
curricular, que deverá ser realizado pelo aluno em alguma empresa/insituição da região. 
Além das orientações e ensinamentos fornecidos nas disciplinas específicas, o aluno ao 
iniciar a elaboração do projeto de estágio e durante todo o desenvolvimento do seu TCC 
também terá a orientação de um professor-orientador, com formação específica na área, 
que acompanhará todo o trabalho.   

O processo de orientação do aluno seguirá todas as normas e exigências já definidas no 
regulamento do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso (NTCC) da instituição. 
Maiores detalhes sobre o funcionamento do TCC do curso de Gestão de Ambiental 
estão descritos no regulamento próprio em anexo. 

4.4 – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Gestão Ambiental possui como 
principais objetivos proporcionar ao aluno-estagiário experiências práticas em empresas  



 

que necessitem de um profissional na área de meio ambiente; possibilitar o 
aprofundamento dos conhecimentos nas áreas de gestão e meio ambiente e favorecer o 
desenvolvimento das capacidades intelectuais, éticas e profissionais. O estágio 
necessariamente será supervisionado por docente qualificado e com formação específica 
na área, sendo dividido em duas etapas:  

Estágio Curricular I: vinculado à disciplina de Análise e Elaboração de Projetos, no 
terceiro semestre do curso. 

Estágio Curricular II: vinculado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, no 
quarto semestre do curso. 

As regras sobre o funcionamento do Estágio Curricular estão detalhadas no regulamento 
do mesmo em anexo. 

4.5 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS 
 
 As bibliografias grafadas em vermelho são da biblioteca virtual. 
 
01 - PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 
Produção de Textos: Noções de Leitura. Linguagem e Comunicação. Modalidades 
Lingüísticas. Tipologia Textual. O Texto Dissertativo. Noções de Redação Técnica. 
Revisão de enunciados a partir de aspectos como: coesão, coerência, clareza, concisão, 
consistência e progressão temática. Produção de relatórios, resumos, requerimentos, 
ofícios...etc. 
 
Bibliografia Básica 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 46. 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 2008 
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Digital. 2013. 
KOCH, I; TRAVAGLIA, L. A coerência textual.  São Paulo: Contexto, 2012 
 
 
Bibliografia Complementar 
FARACO, C.; TEZZA, C. Oficina de texto.  Petrópolis: Vozes, 2011 
FARACO, C., TEZZA, C. Prática de texto.  Petrópolis: Vozes, 2013. 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 21. ed. 
FGV, 2002. 
KOCH, I. A coesão textual, Contexto, 2010 
SILVA,M. O novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda e o que 
não muda. Contexto, 2009. 



 
 

02 – ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA APLICADOS À GESTÃO 
AMBIENTAL 
 
O papel da economia na Gestão Ambiental. Soluções convencionais para problemas 
ambientais: a abordagem de comando e controle. Soluções econômicas para problemas 
ambientais: a abordagem de mercado. Ferramentas analíticas para planejamento 
ambiental. Abordagens sobre ar, água e resíduos.  
Métodos de lidar com sistemas multitarefas(O&M, práticas de produtividade. Marketing 
pessoal para consultores. 
Teoria das Organizações. O processo da Gestão Estratégica. O processo de Marketing. 
Estratégias Comportamentais. Economia Verde e Política Sustentável. Economia do 
Aquecimento Global. 
 
Bibliografia Básica 
MAXIMIANO, Antonio César. Teoria geral da administração. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2004 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2011 
MAY, P.H., LUSTOSA, M.C. & VINHA, V. Economia do meio ambiente – Teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria geral da administração. São Paulo: Pioneira, 
2006 
MAY, P.H., Org. Economia Ecológica: aplicações para o Brasil. Rio de Janeiro: 
Campus, 1995. 
MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 
14ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003 
FICHMANN, Adalberto A. Planejamento estratégico na prática. São Paulo: Atlas, 
2011 
THOMAS, Janet M. Economia Ambiental: fundamentos, políticas e aplicações. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
03 – INTRODUÇÃO À GESTÃO AMBIENTAL 
 
Historia da Gestão Ambiental. História da Gestão Ambiental Federal, Estadual e 
Municipal. Crescimento populacional, crescimento econômico, recursos, poluição. 
Problemas ambientais. Mudança cultural para sustentabilidade. Causas históricas da 
degradação ambiental.Economia, políticas e visões ambientais do mundo.Globalização 
e impactos ambientais. Relações e acordos internacionais para conservação ambiental.  
 
 



 
 
Bibliografia básica: 
MILLER, G. Tyler, 1931. Ciência ambiental. 11ª Ed. São Paulo: Thomson Learning, 
2013. 
CAVALCANTI, Clóvis (org). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Políticas Públicas. 4ed. São Paulo: Cortez. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002.  
ACADEMIA PEARSON. Gestão ambiental. Pearson, 2010 
 
Bibliografia Complementar 
BECKER, Dinizar Fermiano. Desenvolvimento Sustentável. 3ª  Ed. Florianópolis: 
EDUNISC, 2002 
GIANSANTI, R. O desafio do desenvolvimento sustentável. São Paulo Atual Editora 
Ltda, 2010 
LITTLE, P.E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. 
Petrópolis, 2003 
CAVALCANTI, Clóvis (org). Desenvolvimentos e Natureza – Estudos para uma 
Sociedade Sustentável. 4ed. São Paulo: Cortez. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
2003. 
CURI, Denise (org). Gestão ambiental. Pearson, 2011. 
 
04 – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 
 
Ecologia básica. Ecossistemas, definição e funcionamento. Princípios relacionados à 
energia nos ecossistemas. Reciclagem de matéria. Evolução e Biodiversidade. Clima e 
biodiversidade. Ecologia de populações e comunidades. Aplicações da Ecologia de 
Populações. Biodiversidade, definições, usos e importância. Manutenção da 
biodiversidade: abordagens ecossistêmica e das espécies. Usos práticos dos conceitos 
em processos de licenciamento e estudos ambientais.    
 
 
 
Bibliografia Básica  
MILLER, G. Tyler, 1931. Ciência ambiental. 11ª Ed. São Paulo: Thomson Learning, 
2013 
RAVEN, P.H., EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. 2007. Biologia Vegetal Editora 
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 
RICKLEFTS, Robert E. Economia da natureza. 5a Ed. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara, 2003. 
 
  
Bibliografia Complementar 
BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a 
ecossistemas. Artmed Editora. 752 p. 
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. 2002. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 252p. 



 
 

STORER, T. I. E USINGER, R. L. 2002 Zoologia Geral. Ed. Nacional/EDUSP, S. 
Paulo. 
LEWINSOHN, Thomas M.; PRADO, Paulo Inácio. Biodiversidade brasileira: síntese 
do estado atual do conhecimento. São Paulo: Contexto, 2013. 
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de Identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil – volume 1, 2. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudo 
da Flora, 2008. 
_________.  Árvores brasileiras: manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil – volume 2, 3. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudo da Flora, 
2009. 
SCHWARTZ, K V.; MARGULIS, L. Cinco reinos: um guia ilustrado dos filos da vida 
na terra. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.   
 
 
05 - SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 
Sociologia Geral e Sociologia Aplicada à Administração. O indivíduo e a organização. 
Organização formal e informal. Processo de organização do trabalho frente aos novos 
modelos de gestão. Mudança organizacional. Cultura das organizações. Conflitos 
socioambientais: fundamentos e análise. Conflitos ambientais no licenciamento de 
atividades. Estudos de caso(Conceição do Mato Dentro, e outros.). 
 
Bibliografia Básica 
BERNARDES, Cyro MARCONDES, Reinaldo C. Sociologia Aplicada à 
Administração. São Paulo: Sarayva, 2009. 
DE MASI, Domênico. Sociedade Pós-industrial. São Paulo: Senac, 2003 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. Atlas, 
2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar – Ética do humano – compaixão pela terra. Vozes, 
2004 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2.003. 
FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M. (Coords). Cultura e poder nas organizações.  
São Paulo: Atlas, 2012. 
GILBERTO, Ética e poder na sociedade da informação. Unesp, 2011. 
MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política – O Processo de Circulação 
do Capital. São Paulo: Difel, 1998. 
 
 
06 – BIOGEOQUÍMICA APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL 
Leis de conservação da massa e da energia. Ciclo do carbono. Ciclo do nitrogênio. Ciclo 
do fósforo. Ciclo do enxofre. Ciclo hidrológico. A energia e o meio ambiente: fontes, 
eficiência e perspectivas. Água: fontes, usos, qualidade, importância. Solos: conceitos,  



 
 

composição, características, erosão, poluição. Ar: características, composição, poluição, 
dispersão, padrões de qualidade, controle. Apresentar os temas relacionando aos 
impactos das diversas atividades humanas e aos processos de licenciamento. 
 
Bibliografia geral: 
Vários autores. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Pearson-Prentice 
Hall, 2005. 
AYOADA, J. O. S. PAULO  Introdução a climatologia dos trópicos. ED. DIFEL 
2013 
TEIXEIRA, Wilson. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de textos, 2003. 
 
. 
  
Bibliografia Complementar 
BITAR, Omar Y. Meio ambiente & geologia. 1.ed. São Paulo: SENAC, 2004. 161p.  
RESENDE, M. Curi, N. Rezende, S.B. Correa. G.F. Pedologia: base para destinação 
de ambientes. 5a ed. Lavras: Editora UFLA, 2007. 
PRIMAVESI, Ana. Manejo Ecológico do Solo. São Paulo: Nobel, 2002 
BUTZKE, Alindo; ROSA, Mardióli Dalla (orgs). Queimada dos campos. EDUCS, 
2011 
LARINI, Lourival. Toxicologia dos praguicidas. Manole, 1999. 
 
07 – DIREITO AMBIENTAL 
Introdução ao Direito Ambiental. Fundamentos constitucionais do Direito Ambiental. 
Política Ambiental Brasileira. Sistema Nacional de Meio Ambiente. Legislação 
Ambiental Brasileira. Principais atos legais. Instrumentos utilizados no PNMA. Política 
econômica e preservação ambiental internacional. Resoluções CONAMA. Legislação 
Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Lei dos recursos hídricos. Código Florestal. 
Legislação Federal, Estadual e Municipal sobre efluentes e resíduos. Reparação do dano 
ambiental. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Ação civil pública. Ação 
popular. Termos de ajustamento de conduta(TAC). 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental.  Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2014. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Malheiros.2014 
AUGUSTIN, Sérgio; STEINMETZ, Wilson. Direito constitucional do ambiente. 
EDUCS, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
COTRIM, Gilberto Vieira. Direito fundamental. Saraiva, 2009 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e DIAFÉRIA, Adriana.Biodiversidade e 
patrimônio genético no Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Max Limonad. 
2012. 



 
 
DIAS, Edna Cardozo. Manual de Direito Ambiental. Mandamentos, 2003. 
RECH, Adir Ubaldo; ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais. 
EDUCS,2009. 
RECH, Adir Ubaldo(org). Direito e economia verde. EDUCS, 2011. 
 
 
 
08 – GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 
Política ambiental. Regularização ambiental. Compensação ambiental. IEPHA. IPHAN.  
Áreas verdes. Termos de referência. Outorga de água. Legislação ambiental. CODEMA. 
Gerenciamentos de resíduos sólidos urbanos. Aterros. Catadores. Saneamento de 
tratamento de água. Ruídos e monitoramentos ambientais. Gestão ambiental. 
Responsabilidade ambiental. Fiscalização. Projetos socioambientais. Educação 
ambiental. Financiamento de projetos pelos Governos Federal e Estadual. Plano 
Municipal de Meio Ambiente. Aspectos Históricos sobre a origem das cidades. 
Condições e práticas do planejamento nas últimas décadas: Mecanismos de regulação e 
ação social; Projetos de cidade e planejamento. O planejamento urbano municipal a 
partir da constituição federal de 1988: Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, Lei de 
Uso e Ocupação do Solo/Zoneamento ambiental, Estatuto da Cidade, IPTU, 
Desapropriação de imóvel urbano. Uso e ocupação do solo em áreas urbanas. ICMS 
Ecológico. Gerenciamento de crises e conflitos urbanos. Arborização Urbana. Gestão de 
Áreas Verdes Urbanas. 
 
Bibliografia básica: 
 
PHILLIPPI JR., Arlindo. Gestão de Natureza Pública e sustentabilidade. EDUCS, 
2010. 
PALERMO, Marco Antonio. Gerenciamento ambiental integrado. 
Intermeios/Annablume. 
LOUREIRO, Carlos Frederico. Gestão pública do ambiente e educação ambiental. 
Rima 
 
Bibliografia Complementar 
Plano Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. Cadernos de formação. 
Volumes 1 a 6. Brasília: MMA, 2006. 
Plano Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. Módulo específico de 
licenciamento ambiental de estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. 
Brasília: MMA, 2009. 
BRASIL. Câmara dos Deputados et al. Estatuto da Cidade: guia para  
implementação pelos municípios e cidadãos. 2.ed. Brasília, 2002. 
BRASIL. Ministério das Cidades. Plano diretor participativo: guia para a 
elaboração pelos municípios e cidadãos. Brasília, 2002. 
BERGUE, Sandro Trescastro. Modelos de gestão em organizações públicas. EDUCS, 
2011. 



 
 
MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo; MENDONÇA, Francisco. Clima urbano.  
Contexto, 2011. 
PEÑAFIEL, Adriana; RADOMSKY, Guilherme. Desenvolvimento e sustentabilidade. 
Intersaberes, 2013. 
CUNHA, S. B.; GUERRA, A . J. T. (Orgs.). A questão ambiental: diferentes  
abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 
LEFEBVRE, Henri. O direito a cidade. Centauro, 2013. 
 
 
 
09 – SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL 
Visão geral de sustentabilidade. Problemas ambientais e sustentabilidade. Mudanças 
culturais e sustentabilidade. Análise de realidades municipais, estaduais e nacionais. 
Produção de alimentos, nutrição, segurança alimentar e efeitos no meio 
ambiente.Poluição hídrica.Geologia. Energia. Saúde humana. Poluição atmosférica. 
Mudança climática. Sustentabilidade como gerador de recursos para empresas e 
benefícios para todos. 
 
Bibliografia básica: 
Vários autores. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª Ed. São Paulo: Pearson-
Prentice Hall. 
RESENDE, M. Curi, N. Rezende, S.B. Correa. G.F. Pedologia: base para destinação 
de ambientes. 5a ed. Lavras: Editora UFLA, 2007. 
PRIMAVESI, Ana. Manejo Ecológico do Solo. São Paulo: Nobel, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
CURI, Denise (org). Gestão Ambiental. Pearson, 2011. 
BECKER, Dinizar Fermiano. Desenvolvimento sustentável. EDUNISC, 2002. 
GIANSANTI, R. O desafio do desenvolvimento sustentável. Atual, 2010. 
LITTLE, P.E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. 
Petrópolis, 2003 
CAVALCANTI, C. (org). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. Cortez, 2009. 
 
 
10 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1 
Licenciamento ambiental no Brasil: histórico, conceitos, legislação e o processo de 
licenciamento. Licenciamento ambiental em Minas Gerais. Metodologias de análise 
ambiental desenvolvidas nos trabalhos de diagnóstico, zoneamento e ordenamento 
ambiental. Uso prático do site da SEMAD, com preenchimento de formulários.CAR. 
AAF. Termos de referência das atividades por categoria de acordo com DN COPAM nº 
74. FCE.FOBI. Requerimentos.  
 
 



 
 
Bibliografia Básica 
 
PHILIPPI, A. et al.  Curso de Gestão Ambiental. Editora Manole, 2004. 
CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Avaliação e perícia ambiental. Bertrand-Brasil, 
2000. 

SANCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
Oficina de textos, 2013. 

 
Bibliografia Complementar 
SEIFFERT, M.E.B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. São Paulo: Atlas, 2014. 
ROCHA, Patrícia S. da. O licenciamento ambiental à luz da teoria dos sistemas 
autopoiéticos. Lúmen Juris. 

CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos. Licenciamento ambiental. Lumén Juris. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Licenciamento ambiental. Saraiva. 

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Manual de avaliação de impactos 
ambientais. IAP. 

 
 
11 - CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO APLICADO À GESTÃO 
AMBIENTAL. 
Noções gerais de cartografia. Representação cartográfica do Meio Ambiente. Escalas. 
Esfera terrestre. Projeções cartográficas. Princípios de mapeamento e zoneamento do 
meio ambiente. Sistemas cartográficos informatizados em bacias hidrográficas. 
Sistemas de projeção e o georreferenciamento. Uso do GPS. Interpretação de fotos de 
satélite. Sistemas cartográficos e uso do solo. Zoneamento de áreas industriais. 
Importância da cartografia para decisões políticas estratégicas de ocupações do solo. 
Zoneamento Ecológico Econômico: uso prático. Uso prático do SIAM. Google Earth. 
Trackmaker. 
 
 
 
Bibliografia Básica 
FITZ, Paulo R.Cartografia Básica. Centro Universitário La Salle 
NOVO, Evelyn M. L. de Moraes. Sensoriamento Remoto. São Paulo: Edgard 
Blucher Ltda, 2010. 
OKIDA, Rosana. Técnicas de sensoriamento remoto como subsídio ao zoneamento 
de áreas sujeitos a movimentos gravitacionais. INPE, 1996. Disponível em: 
<http://mtc-
m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.21.13/doc/publicação.pdf. 
 



 
 
Bibliografia Complementar 
SILVA, Jorge X. e ZAIDAN, Ricardo T. Geoprocessamento e análise ambiental: 
Aplicações. São Paulo: Bertrand Brasil, 2011. 
FLORENZANO, Teresa Gallotti. Imagens de satélite para estudos ambientais. São 
Paulo: Oficina de textos, 2002. 
RIBEIRO, Helena (organizadora). Olhares Geográficos: meio ambiente e saúde. São 
Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2005 
JOLY, F. A cartografia. Papirus,2003. 
CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. Introdução à ciência da 
geoinformação. INPE, 2001. Disponível em  <http//mtc-
m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.22.07.43/doc/publicacao.pdf . 
 
 
 
12 – ANÁLISE LABORATORIAL 
Noções de Microbiologia. Coleta, preparação e transporte de amostras para análise. 
Procedimentos e conduta em laboratórios. Parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos de análise das águas e do solo. 
 
Bibliografia Básica 
BAIRD, Colin. Química ambiental. Tradução de Maria Angeles Lobo Recio, Luiz 
Carlos Marques Carrera.  Porto Alegre: Bookman, 2011. 
ALVES, Mariângela de Lima. Análises laboratoriais. DCL 
SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, Willaim M. Química ambiental. Pearson, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRACHT, Adelar; ISHII-IWAMOTO, Emy Luiza. Métodos de laboratório em 
bioquímica. Manole, 2010. 
AGUIRRE, Luis Antonio. Fundamentos da instrumentação. Pearson, 2013. 
GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturias. Ática, 2010. 
MADIGAN; MARTINKO; PARKER. Microbiologia de Brock. Pearson, 2008. 
MACÊDO, Jorge Antônio Barros de.. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas 
e microbiológicas. Belo Horizonte: CRQ, 2005. 601 p 
 
 
13 – INFORMÁTICA APLICADA 
Usos de aplicativos de escritório: Word; Excel; Power Point. Montagem de banco de 
dados. Ferramentas Gráficas. Programa ARCGIS. Qualidade das imagens digitais. 
Gerencia de Projetos em CAD. Uso de MSPROJECT (ou OPENPROJECT). 
 
Bibliografia Básica 
LIMA, Cláudia Campos. Estudo Dirigido de Autocad 2002. 5. ed. São Paulo: Érica, 
2001, 192 p. 



 
 
MATSUMOTO, Élia Yathie. AutoCAD 2006: guia prático 2D & 3D. 1.ed. São Paulo: 
Érica, 2005, 376 p.  
MONTEIRO, Mário A.  Introdução  a  Organização  de  Computadores.  Editora  LTC.  
5ª. Edição. 
 
Bibliografia Complementar 
FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 
8.ed. atual., rev. e ampl. Porto Alegre: Globo, 2005, 1093 p. 
FREY, David. AutoCAD 2002: a bíblia do iniciante. São Paulo: Ciência Moderna, 
2003, 576 p. 
HOOD, John D. AutoCAD: guia do usuário. São Paulo: McGraw-Hill, 1989, 302 p.  
INPEFLORENZANO, Tereza Galotti.   Imagens  de satélite  para  estudos  
ambientais.Editora Oficina de Textos. 
SAAD, Ana Lúcia. AutoCAD 2004: 2D e 3D para engenharia e arquitetura. São Paulo: 
Makron Books, 2004, 296 p. 
 
 
14 – ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS/ESTÁGIO CURRICULAR I 
Conhecimentos e competências em Gerenciamento de Projetos. Definição e 
gerenciamento de escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações e 
riscos. Casos práticos. Ética no gerenciamento de projetos. Aplicação das técnicas de 
gerenciamento de projetos para projetos ambientais.  
Vinculado à disciplina está o Estágio Curricular, que deverá ser cumprido fora do 
horário de aulas, com carga horária de 30 horas. A disciplina de Elaboração e Análise 
de Projetos deverá orientar o aluno a elaborar e aplicar seu projeto de estágio. 
 
Bibliografia Básica 
DINSMORE,Paul C.AMA Manual de gerenciamento de projetos.Rio de Janeiro: 
Brasport, 2009 
LELIS, João Caldeira e TORRES, Cleber. Garantia de Sucesso em Gestão de 
Projetos. São Paulo: Editora Brasport, 2009. 
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de Projetos. Pearson, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
KAHN, Mauro. Gerenciamento de Projetos Ambientais: Riscos e conflitos. Rio de 
Janeiro: editora E-Papers, 2003. 
PEÑAFIEL, Adriana; RADOMSKY, Guilherme. Desenvolvimento e sustentabilidade.  
Intesaberes, 2013. 
VALERIANO, Dalton. Moderno gerenciamento de projetos. Pearson, 2005. 
LIMA, Rinaldo José Barbosa. Gestão de projetos. Pearson, 2010. 
NEWTON, Richard. O gestor de projetos. Pearson, 2010. 
 
 
15 – SISTEMA DE GESTÃO E CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 



 
 
A questão ambiental sob o enfoque econômico. Introdução ao Sistema de Gestão 
Ambiental. Objetivos, finalidades, fundamentos e princípios básicos da gestão 
ambiental. Evolução da gestão ambiental como parte da gestão empresarial. Séries ISO 
9000 (qualidade) e ISO 14000 (meio ambiente). Conceitos e tipos de certificação 
ambiental. Análise de ciclo de vida de produtos. Modelos de SGA na micro e pequena 
empresa. Indicadores de desempenho. Princípios do Controle da Qualidade Total, Ciclo 
PDCA de Controle de Processos.  Planejamento do processo de um SGA. Áreas e/ou 
serviços envolvidos na elaboração, implementação e operação do SGA. Medição e 
avaliação do SGA. Noções sobre auditoria ambiental. 
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Josimar Ribeiro. Gestão Ambiental – para o desenvolvimento sustentável. 
Rio de Janeiro: Ed. Thex Editora e Distribuidora Ltda., 2006. 
MOREIRA, Maria Suely. Estratégia e Implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental, Modelo ISO 14000. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2006. 
PHILIPPI, A. et al.  Curso de Gestão Ambiental. Editora Manole, 2004. 
 

 
Bibliografia Complementar 
JÚNIOR, Alcir Vilela; DEMAJOROVIC, Jacques (org). Gestão Ambiental – Desafios 
e Perspectivas para as Organizações. São Paulo: Editora SENAC, 2006. 
VAN DEN BERG; PETERSMA. Modelos de gestão. Pearson, 2009. 
CURI, Denise. Gestão Ambiental. Pearson, 2011 
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão. Intersaberes, 2012 
ACADEMIA PEARSON. Gestão ambiental. Pearson, 2010. 
 
 
16 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2 
Conhecimento e uso prático dos termos de referência de RCA, PCA, EIA, RIMA, 
RADA e outorga. 
 
Bibliografia Básica 
 
PHILIPPI, A. et al.  Curso de Gestão Ambiental. Editora Manole, 2004. 
CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Avaliação e perícia ambiental. Bertrand-Brasil, 
2000. 
SANCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
Oficina de textos, 2013. 

 
 
 
 



 
 
Bibliografia Complementar 
 
SEIFFERT, M.E.B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. São Paulo: Atlas, 2014. 
ROCHA, Patrícia S. da. O licenciamento ambiental à luz da teoria dos sistemas 
autopoiéticos. Lúmen Juris. 
CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos. Licenciamento ambiental. Lumén Juris. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Licenciamento ambiental. Saraiva. 
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Manual de avaliação de impactos 
ambientais. IAP. 

 
 
17 – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
Aspectos legais e institucionais relacionados aos recursos hídricos. Usos da água e seus 
impactos. Qualidade da água. Bacias hidrográficas. Gestão de recursos hídricos. 
Cobrança de uso de recursos hídricos. Outorga.Política Nacional de Recursos Hídricos. 
Política Estadual de Recursos Hídricos. Redução e reuso de água. Métodos de proteção 
de manancial. Métodos de captação de água. Água para cidades, uso, captação e gestão. 
Importância de barraginhas e barragens para manutenção de água nas micro-bacias. 
Conflitos por uso de água, conflitos urbanos com áreas de nascentes e cursos d’água. 
 
Bibliografia Básica 
 
YOSHIDA, C. Y. M. Recursos hídricos: aspectos jurídicos, econômicos e 
socioambientais. Alinea vol. 1 
YOSHIDA, C. Y. M. Recursos hídricos: aspectos jurídicos, econômicos e 
socioambientais. Alinea vol. 2 
TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI: Enfrentando a escassez.  São 
Carlos: Editora Rima.  
 
Bibliografia Complementar:  
MACHADO, Carlos José Saldanha. Gestão das águas doces. Rio de Janeiro: Ed. 
Interciência, 2004.  
REBOUÇAS, Aldo. Uso inteligente da água. São Paulo: Escrituras, 2004.  
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas: disciplina jurídica das águas 
doces. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
TUNDISI, José G.; MATSUMURA-TUNDISI, Takako. Recursos hídricos no século 
XXI.  Oficina de Textos. 
FREITAS, A. V.; NUNES, M. T. S. Vulnerabilidade dos recursos hidricos no âmbito 
regional e urbano. Interciência. 
 
 



 
 
18 – AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Conceitos e definições. Origem, quadro legal, etapas, escopo, riscos, comunicação, 
previsão, etc. 
 
Bibliografia Básica 
 
PHILIPPI, A. et al.  Curso de Gestão Ambiental. Editora Manole, 2004. 
CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Avaliação e perícia ambiental. Bertrand-Brasil, 
2000. 

SANCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
Oficina de textos, 2013. 

 
Bibliografia Complementar 
SEIFFERT, M.E.B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. São Paulo: Atlas, 2014. 
ROCHA, Patrícia S. da. O licenciamento ambiental à luz da teoria dos sistemas 
autopoiéticos. Lúmen Juris. 

CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos. Licenciamento ambiental. Lumén Juris. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Licenciamento ambiental. Saraiva. 

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Manual de avaliação de impactos 
ambientais. IAP. 

 
19 – SAÚDE E SANEAMENTO AMBIENTAL 
Histórico do saneamento, saneamento e o município, saneamento e o meio ambiente. 
Sistemas de abastecimento de água, sistemas de coleta e tratamento de esgotos. Sistema 
de drenagem pluvial, sistemas de limpeza pública. Saneamento e saúde pública. Meio 
ambiente e saúde: aspectos microbiológicos e epidemiológicos. 
 
Bibliografia Básica 
 
PHILIPPI JR., Arlindo. Saneamento, Saúde e Meio Ambiente: Fundamentos para 
um Desenvolvimento Sustentável. Barueri: Manole, 2005. 
CAVINATTO, V. M. Saneamento básico: fonte de saúde e bem estar. 6. ed. São 
Paulo: Robe, 2003 
ROUQUAYROL, Maria Zelia. Epidemiologia e Saúde. 6a ed .Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2003. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Manual de Saneamento. Fundação Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde. Mídia digital. 



 
 
BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 518, 25 mar. 2004. Estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 
MANSUR, Gilson Leite; MONTEIRO, José Henrique R. Penido. Cartilha de 
Limpeza Urbana / Org. Sérgio Rodrigues Bahia. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 81p. 
Disponível em: <http://www.resol.com.br/cartilha/> 
PHILLIPPI JR.; GALVÃO JR. Gestão do Saneamento Básico. Manole, 2013. 
ANJOS JR., Ary Haro dos. Gestão estratégica do saneamento. Manole, 2011. 
PHILLIPPI JR.; Arlindo. Regulação do saneamento básico. Manole, 2013. 
CARVALHO, Anésio, R. de; OLIVEIRA, Maria V. C. de. Princípios básicos do 
saneamento do meio. SENAC. 
 
 
 
20 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 
Conceituação e Caracterização de Resíduos e Efluentes: Resíduos Domiciliares, 
Resíduos Públicos, Resíduos de Serviços de Saúde, Resíduos Industriais. Conceituação 
e Classificação dos Processos de Tratamento: Processos Biológicos, Processos 
Térmicos. Resíduos e Efluentes Industriais: Normas e Legislações Aplicadas e 
Processos de Tratamento. Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 
Gerenciamento de Resíduos Urbanos. Limpeza pública. Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde. Disposição Final de Resíduos e Efluentes. Construção de PGRS e 
PGRSS. Mobilização de catadores. Cadeia de coleta seletiva. 
 
Bibliografia Básica 
 
JACOBI, Pedro (Org.). Gestão compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: 
inovação com inclusão social. São Paulo: Annablume, 
BARROS, Regina Mambeli. Tratado sobre resíduos sólidos: gestão, uso e 
sustentabilidade. Interciência. 
JARDIM, A.; VALVERDE, J.; YOSHIDA, C. Política nacional, gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos. Manole, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
ANJOS, JR.; Ary Haro dos. Gestão estratégica do saneamento. Manole, 2011. 
PHILLIPPI JR.; GALVÃO JR. Gestão do saneamento básico: abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Manole, 2012. 
CONTO, Suzana Maria de. (org). Gestão de resíduos em universidades. EDUCS, 
2010. 
ABREU; OLIVEIRA; GONÇALVES. Metodologia para organização social de 
catadores. 
NASCIMENTO NETO, Paulo. Resíduos sólidos urbanos. Atlas. 
RIBEIRO, Daniel Veras. Resíduos sólidos: problemas e oportunidades. Interciência. 
 



 
 

21 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Histórico, conceitos, princípios e instrumentos que fundamentam a Educação Ambiental 
para o Desenvolvimento Sustentável. Modelos de desenvolvimento e proposições de 
soluções para os problemas ambientais sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 
Integração da Educação Ambiental na sociedade concebidos pela Política Nacional de 
Educação Ambiental (Lei 9795/99). Práticas interdisciplinares, metodologias e 
orientações sobre a elaboração, execução e avaliação/monitoramento de projetos de 
Educação Ambiental. Mobilização popular. Voluntariado.  
  
Bibliografia Básica 
DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 6ª ed. São Paulo: Gaia, 2003 
SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: Rima 2002. 
PELIZOLLI, Marcelo. Homo ecologicus. EDUCS, 2011 
 
Bibliografia Complementar 
DREW, D. Processos Interativos: homem – meio ambiente. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002 
GUIMARAES, Mauro. Caminhos da educação ambiental: da forma a ação. 
Campinas-SP: Papirus, 2006. 
LUCINA, Lívia; ALBANUS; ZOUVI. Ecopedagogia. Intersaberes, 2012. 
PHILLLIPPI JR.; PELICIQUI. Educação ambiental e sustentabilidade. Manole, 
2014. 
LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente. Manole, 2012. 
 
 
22 – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MONITORAMENTO 
AMBIENTAL 
Conceitos relativos à recuperação ambiental; ecologia dos ecossistemas de referência, 
aspectos ecológicos, sucessão ecológica, regeneração, tipos ecológicos, solo e 
serapilheira. Degradação Ambiental. Prática de Gestão, Manejo e Recuperação de áreas 
degradadas. Efeitos dos sistemas de manejo nas propriedades do solo. Desenvolvimento 
de sistemas sustentáveis para as atividades econômicas. Estudo de caso. Elaboração de 
PRAD. 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, Gustavo H. S.; ALMEIDA, Josimar R.; GUERRA, Antônio José T. Gestão 
ambiental de áreas degradadas. 1. ed. São Paulo: Bertrand do Brasil, 2005, 320 p. 
MARTINS, Sebastião Venâncio. Recuperação de áreas degradadas. Aprenda Fácil. 
GUERRA, A. J. T.; JORGE, Maria do C. O. Processos erosivos e recuperação de 
áreas degradadas. Signet. 
 
Bibliografia Complementar 
RODRIGUES, R. R. & LEITÃO FILHO, H. F. Matas Ciliares: conservação e 
recuperação.São Paulo: EDUSP, 2000. 



 
 
SANCHES, Patrícia Mara. De áreas degradadas a espaços vegetados. SENAC 
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de Identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil – volume 1, 2. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudo 
da Flora, 2008. 
_________.  Árvores brasileiras: manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil – volume 2, 3. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudo da Flora, 
2009. 
LEWINSOHN; PRADO, P. I. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do 
conhecimento. Contexto, 2013. 
 
23 – TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO E PRODUÇÃO MAIS LIMPA 
O Terceiro Setor e a Participação na Gestão Ambiental. Biotecnologia. Metodologias de 
Produção Mais Limpa, planejamento e implementação, elaboração prática. 
Gerenciamento energético. Fontes de Energia Alternativas. O efeito estufa e o mercado 
de créditos de carbono. PIN. Análise de ciclo de vida do produto. Elaboração de análise 
de ciclo de vida.  
 
Bibliografia Básica 
GIANNETTI, Biaggio F., ALMEIDA, Cecília M.V. B. Ecologia Industrial. São Paulo: 
Blucher, 2006. 
LEITE, Antônio D. A energia do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2007.  
LOPEZ, I.V. (Coord.) O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: guia de 
orientação. Rio de Janeiro, RJ : Fundação Getulio Vargas, 2002. 
ROMM, Joseph J. Empresas Ecoeficientes. Como as Melhores Empresas Aumentam a 
Produtividade e os Lucros Reduzindo a Emissão de Poluentes. São Paulo: Signus, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
BORÉM, Aluízio (Ed.). Biotecnologia e meio ambiente. Viçosa: Folha de Viçosa, 
2005, 425 p. 
DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1999. 
GOLDEMBERG, José. Energia, meio Ambiente e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: 
USP, 2001, 234 p.  
TRIGUEIRO, André (Coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da 
questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 
2003, 367 p. 
 
 
24 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/ESTÁGIO CURRICULAR II 
O Trabalho de Conclusão de Curso está vinculado à execução do Estágio Curricular II, 
que deverá ocorrer fora do horário de aulas, e consistirá na elaboração de um projeto de 
um dos temas sugeridos, conforme pré-projeto previamente elaborado e aprovado na 
disciplina de Elaboração e Análise de Projetos/Estágio Curricular I e orientação do 
professor orientador. A disciplina deverá preparar o aluno para execução, redação,  
 



 
 

exposição e defesa de seu trabalho perante banca examinadora, bem como proporcionar 
o aprofundamento temático e estimular a produção científica. 
 
Bibliografia Básica 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: McGraw-Hill, 
1983 
LELIS, João Caldeira e TORRES, Cleber. Garantia de Sucesso em Gestão de 
Projetos. São Paulo: Editora Brasport, 2009. 
KAHN, Mauro. Gerenciamento de Projetos Ambientais: Riscos e conflitos. Rio de 
Janeiro: editora E-Papers, 2003. 
ROCHA, José Sales Mariano da. Manual de projetos ambientais. Santa Maria: 
Imprensa Universitária, 1997. 
 
Bibliografia Complementar 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
GIL, A. C. Projetos de pesquisa: como elaborar projetos de pesquisa. p.159 São Paulo: 
Atlas, 1993. 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996, 
205p 
 
 
25 – TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSULTORIA AMBIENTAL/ÉTICA 
Análise e planejamento ambiental. Ferramentas utilizadas em análises ambientais, 
avaliação e valoração de impactos ambientais. Relações entre aspectos sociais, 
econômicos e ambientais. Metodologias de amostragem de fauna e flora. Confecção e 
análise de relatórios ambientais. A prática da consultoria ambiental. Noções de 
Empreendedorismo.  
 
Bibliografía Básica: 
CULLEN Júnior Laury; RUDRAN, Rudy; VALADARES-PADUA, Cláudio (Org.). 
Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 2. ed. 
Curitiba: Editora UFPR, 2006, 651 p. 
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2006, 495 p. 
VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo (Org.). O desafio da sustentabilidade: 
um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, 364 
p. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Gestão ambiental para o desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: Editora Thex, 2006, 566 p. 
BERNARDI, L. A. Manual de Empreendedorismo e Gestão. São Paulo: Atlas, 2003. 
 



 
 
CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia 
científica, fundamentos e técnicas. 17. ed. Campinas: Papirus, 2006, 175 p. 
PAIVA, Melquíades Pinto. Conservação da fauna brasileira. Rio de Janeiro: Editora  
Interciência, 1999, 266 p. 
ROMM, Joseph J. Empresas Ecoeficientes. Como as Melhores Empresas Aumentam 
a Produtividade e os Lucros Reduzindo a Emissão de Poluentes. São Paulo: Signus, 
2007. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 4. ed. rev., ampl. São Paulo: 
Atlas, 2006, 428 p. 
 
 
26 – AGROECOLOGIA E GESTÃO DE ÁREAS RURAIS 
Origem e histórico da agricultura. Agricultura e sustentabilidade. Bases científicas e 
aplicações práticas da Agroecologia para uma produção agropecuária eficiente, 
duradoura, de baixo custo e de mínimo impacto no ambiente e na saúde humana. 
Agricultura familiar no Brasil. Modernização e políticas agrárias. Globalização e gestão 
dos agronegócios. Legislação Federal e Estadual para a Conservação dos Recursos 
Naturais em Áreas Rurais. Conflitos rurais da atualidade e Gerenciamento de crises.  
 
Bibliografia Básica 
ALTIERI, M. A. Agroecologia: Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: Nordan, 
1999. 
PAULUS, G.; MULLER, A.M.; BARCELLOS, L.A.R. Agroecologia aplicada: 
praticas e métodos para uma agricultura de base ecológica. Porto Alegre: EMATER/RS, 
2000.  
EHLERS, E. Agricultura sustentável. Origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da 
Terra, 1996. 178p. 
ETGES, Virgínia E. (Org.). Desenvolvimento rural: potencialidades em questão. Santa 
Cruz do Sul-RS: EDUNISC, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
GRAZIANO DA SILVA, José. O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 2000. 
GUANZIROLI, Carlos et al. Agricultura familiar e reforma agrária no século XXI. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
PENTEADO, Silvio Roberto. Introdução à Agricultura Orgânica. Viçosa: Ed. 
Aprenda Fácil, 2003. 
 
27 – LIBRAS 
 
Estudo da Língua Brasileira de Sinais e a educação para pessoas surdas nas suas 
dimensões básicas do saber, fazer, ser. A educação inclusiva como espaço 
interdisciplinar a partir das práticas sociais e dos discursos sobre diversidade e 
identidade. Seus múltiplos efeitos no cotidiano escolar e nas práticas pedagógicas 
construídas na Educação Básica. 



 
Bibliografia básica 
LODI, A. C. B.; HARRISON, K. M. P.; CAMPOS, S. R. L.; TESKE, O. (Org.). 
Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. (Org.). Língua Brasileira de Sinais: estudos 
lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
DORZIAT, A. Estudos Surdos - Diferentes Olhares. Editora: Mediacao, 2011. 

Bibliografia complementar 
LUCHESI, M. R. C. Educação de Pessoas Surdas. Editora Papirus, 2003. (VIRTUAL) 

FERNANDES, S. Educação de Surdos. IPBEX. (VIRTUAL)           
PEREIRA, M. C. C. (org.). Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson. (VIRTUAL) 

SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. (Org.). Cidadania, surdez e 
linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 
2005. 

 

5 – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é regido por regulamento da instituição e 
disponível no PPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ANEXO I 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

COMPLEMENTARES (AAC) 
 

O presente Regulamento estabelece as finalidades, objetivos, atribuições e normas para 
o desenvolvimento e operacionalização das Atividades Acadêmicas Complementares – 
AAC do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – 
FAPAM. 
 

1. Da Natureza das Atividades Acadêmicas Complementares 
Art. 1º. Atividades Acadêmicas Complementares compreendem as ações educativas 
desenvolvidas com o propósito de aprimorar a formação acadêmica do aluno, em 
acréscimo às atividades curriculares, desenvolvendo-se em três níveis: ensino, pesquisa 
e extensão. 

§ 1º Em respeito à Legislação vigente, as Atividades Acadêmicas Complementares 
serão planejadas de forma que os alunos do curso de Gestão Ambiental da 
Faculdade de Pará de Minas - FAPAM realizem, durante toda a graduação, uma 
carga horária total de 60 (sessenta) horas do currículo pleno. 
§ 2º O cumprimento da carga horária exigida de Atividades Acadêmicas 
Complementares é requisito indispensável à colação de grau, devendo ser cumprido 
de acordo com a seguinte distribuição: 30 horas/aula para o 1º período na forma de 
atividades de nivelamento e o restante à critério do aluno, desde que ao final do 4º 
período tenha cumprido 60 horas/aula de atividades acadêmicas complementares. 

§ 3º As atividades de nivelamento citadas no parágrafo 2 constituem cursos de 
revisão e atualização em português, matemática e conhecimentos gerais, oferecidos 
pela instituição e realizados aos sábados. Os mesmos possuem como objetivo 
principal diminuir as deficiências educacionais advindas da Educação Básica e 
melhorar o aproveitamento e rendimento das disciplinas do Curso de Graduação. 
§ 4º. As ações educativas desenvolvidas no âmbito do Estágio Curricular 
Supervisionado não poderão ser computadas cumulativamente como Atividades 
Acadêmicas Complementares, assim como as Atividades Acadêmicas 
Complementares não poderão ser computadas como atividades do Estágio 
Supervisionado. 

 



 
 

2. Da coordenação das Atividades Acadêmicas Complementares 
Art. 2º. O acompanhamento e a avaliação das Atividades Acadêmicas Complementares 
serão realizados pelo Coordenador do Curso. 

Art. 3º. À Coordenação das Atividades Acadêmicas Complementares compete: 
I. elaborar e implementar as diretrizes institucionais para as Atividades Acadêmicas 
Complementares, de acordo com o projeto didático-pedagógico do curso, de acordo 
com o presente regulamento; 

II. acompanhar e avaliar o planejamento semestral das Atividades Acadêmicas 
Complementares do curso de Gestão Ambiental; 

III. atender e apoiar os alunos e professores no desenvolvimento e avaliação das 
Atividades Acadêmicas Complementares; 

IV. analisar a documentação comprobatória da realização das Atividades 
Acadêmicas Complementares e encaminhá-las ao Registro Acadêmico; 

V. coordenar a captação e a divulgação para os alunos das Atividades Acadêmicas 
Complementares; 

VI. analisar os pedidos de crédito de horas de Atividades Acadêmicas 
Complementares realizadas pelo aluno, computando, cadastrando essas atividades e 
seus devidos créditos no Registro Acadêmico. 

 

3. Da realização das Atividades Acadêmicas Complementares 
Art. 4º. As Atividades Acadêmicas Complementares a serem realizadas e suas 
respectivas cargas horárias serão arroladas na Relação de Atividades Acadêmicas 
Complementares do curso de Gestão Ambiental desta IES. 

Art. 5º. No cômputo das Atividades Acadêmicas Complementares, respeitar-se-ão 
descrições e limites de carga horária estabelecidos na Tabela de Atividades Acadêmicas 
Complementares do curso de Gestão Ambiental desta IES. 

§ 1º. A relação de Atividades Acadêmicas Complementares poderá ser alterada a 
qualquer tempo, em consonância com a melhor aplicação do art. 1º deste 
Regulamento, a juízo do Colegiado do Curso. 

Art. 6º. O registro da participação do aluno em Atividades Acadêmicas 
Complementares ocorre através de formulário próprio denominado de “Relatório de 
Atividades Acadêmicas Complementares – RAC”. 

§ 1º. O RAC será individual, devendo ser corretamente preenchido pelo aluno e 
acompanhado do comprovante da atividade realizada (original e cópia), do 
certificado e/ou declaração assinada por pessoa responsável pela organização ou 
coordenação da mesma. 



 
 
§ 2º. As atividades realizadas pelo aluno em outras IES ou congêneres, só serão 
consideradas para fins de atribuição de carga horária de Atividades Acadêmicas 
Complementares se corresponderem aos objetivos de aprimoramento acadêmico, tal 
como definido no art. 1.º deste Regulamento, de acordo com critério do 
Coordenador do curso. 

Art. 7º. – O diploma do aluno só poderá ser encaminhado ao Ministério da Educação e 
do Desporto, para registro, mediante comprovação de conclusão integral do curso e de 
realização do número de horas mínimas exigidas no presente regulamento. 
Art. 8°. O aluno que por motivo de trabalho ou qualquer outra justificativa relevante não 
puder participar das atividades de nivelamento, deverá encaminhar requerimento de 
dispensa, juntamente com a documentação comprobatória de sua situação, à 
coordenação do curso que, juntamente com o Colegiado, irá avaliar a solicitação, 
podendo optar pelo deferimento ou indeferimento do mesmo. 

 § 1º. O aluno que, após solicitação formal, for dispensado das atividades de 
nivelamento deverá integralizar as 60 horas de AAC até o final do curso, por meio 
da participação em atividades descritas na Tabela de Atividades Acadêmicas 
Complementares do Curso de Gestão Ambiental. 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso de Gestão 
Ambiental, cabendo recurso ao Colegiado do Curso, em conformidade com a 
normatização vigente. 
Art. 10º. Este Regulamento entrará em vigor após o ingresso da primeira turma do curso 
de Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. 
Art. 11º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Relação de Atividades Acadêmicas Complementares 

Atividade Limite máximo de 
aproveitamento 

Cursos de Nivelamento. 30 horas 
Iniciação científica (pesquisa orientada por 
professor da FAPAM). 
 

Até 10 horas por mês, máximo de 
30 horas. 

Trabalhos científicos publicados em revistas ou 
periódicos, registrando o nome da IES. 

 

Até 10 horas por trabalho, 
máximo 20 horas. 

 
Publicação de trabalhos originais, artigos, ensaios 
e resenhas, afins com o curso, em periódicos, 
jornais, acadêmicos ou não. 

Até 5 horas por publicação, 
máximo de 15 horas. 

 



 
Palestras em áreas afins ao curso de Gestão 
Ambiental. 

 

Até 4 horas por evento, máximo 
de 16 horas. 

Seminários, Simpósios, congressos, Exposições, 
conferências, sessões de vídeo, oficinas, jornadas, 
mesas redondas, mini cursos e outros. 

 

Até 5 horas por evento, máximo 
de 20 horas. 

Cursos de Informática, Língua Portuguesa ou 
Idiomas Estrangeiros. 
 

Até 15 horas por curso, máximo 
de 30 horas. 

Cursos livres e de atualização, ligados à área de 
formação. 

 

15 horas por evento, máximo de 
30 horas. 

Trabalho voluntário em entidades vinculadas aos 
compromissos sócio-políticos (ONGs, projetos e 
programas comunitários, creches, asilos,  entidades 
sócio-educativas, prisões e campanhas sociais), 
relacionadas diretamente à formação profissional. 

Até 8 horas por atividade, 
máximo de 24 horas.  

Declaração em papel timbrado ou 
carimbo da instituição parceira e 
/ou contato da mesma com 
assinatura do responsável por esta 
entidade e carga horária total do 
projeto. 

Estágios extracurriculares relacionados 
diretamente à formação profissional. 
 

Máximo 30 horas. 
Contrato de estágio e relatório da 
atividade com assinatura do 
responsável e carga horária total 
do projeto. 

Grupos de estudos orientados por docente de 
cursos de graduação da FAPAM. 
 

Até 02 horas por reunião, 
máximo de 14 horas.  

Participação efetiva como membro e entidades 
estudantis reconhecidas pela instituição, como 
Diretório Acadêmico, Colegiados, núcleos de 
estudo, etc. 
 

Até 10 horas por ano, máximo de 
20 horas. 

Disciplinas extracurriculares ou eletivas, cursadas 
em outras IES, ou na FAPAM ligadas à área de 
formação previamente aprovadas pelo coordenador 
do curso. 
 

50% do total da carga horária 
atribuída, máximo de 40 horas. 

Cursos da área de formação do curso de Gestão 
Ambiental, não presenciais (à distância, vídeo-
conferência...). 

Até 5 horas por atividade, 
máximo de 20 horas. 

Participação em atividades ou projetos de extensão 
sob orientação de docente da FAPAM. 

Até 5 horas por atividade ou 
projeto, máximo 20 horas. 

Visitas técnicas, saídas de campo e visitas às feiras 
e exposições.  

Até 5 horas por atividade, 
máximo de 15 horas. 



 

 
 

ANEXO II 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 
O presente Regulamento estabelece as finalidades, objetivos, atribuições, normas para 
seu desenvolvimento, operacionalização, composição e distribuição da carga horária 
para suas atividades, bem como a Avaliação do Estágio Supervisionado do Curso de 
Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. 
 
Art. 1º. Constituem exigências curriculares obrigatórias à prática profissional, sob a 
forma de Estágio Curricular Supervisionado, a fim de treinar o estudante para o 
exercício profissional e outras funções pertinentes a sua área de formação. 
 
Art. 2º. A prática profissional, sob a forma de Estágio Curricular Supervisionado, 
constitui instrumento auxiliar complementar da formação e aprimoramento dos estudos 
feitos, devendo ser realizado de acordo com a Legislação pertinente, o Regimento 
Interno e este Regulamento. 

§ 1º. O Estágio Curricular Supervisionado realizar-se-á, obrigatoriamente, nas 
áreas respectivas de habilitação do estudante, sob a orientação de um professor do 
curso.  
§ 2º. O aluno deverá cumprir um mínimo de 60 (sessenta) horas de Estágio 
Curricular Supervisionado, sendo 30 no terceiro período e 30 no quarto período do 
curso, em empresa previamente conveniada com a Instituição, conforme regras do 
Artigo 3º. 
§ 3º. O estágio deverá ser realizado fora do horário das aulas normais do curso de 
Gestão Ambiental, não sendo o aluno dispensado de aulas e/ou disciplinas para 
seu cumprimento.   
§ 4º. Para que o estágio atinja todos seus objetivos, os alunos receberão 
ensinamentos e orientações gerais para o mesmo nas disciplinas de Elaboração e 
Análise de Projetos/Estágio Curricular I e Trabalho de Conclusão de 
Curso/Estágio Curricular II. Além disso, cada aluno terá a orientação individual de 
um professor do curso, que o orientará na área especifica escolhida, durante as 
fases de elaboração, execução, redação e apresentação de seu projeto de estágio.  
O professor orientador será convidado pelo aluno, de acordo com área de atuação 
do mesmo e será remunerado conforme as regras do Núcleo de Trabalho de 
Conclusão de Curso - NTCC. O processo de orientação será o mesmo já realizado 
na instituição e normatizado pelo NTCC.  

 



 
 
Art. 3º. A realização do Estágio far-se-á em empresa pública ou privada que detenha no 
âmbito de suas atividades campo para a atuação do Gestor Ambiental. Para esse efeito 
serão aceitas as empresas: de consultoria ambiental; de assessoria jurídica na área 
ambiental; efetiva ou potencialmente poluidoras, conforme determinado pela legislação 
estadual e federal, utilizando como base a Deliberação Normativa Copam Nº 74/2004; 
que atuem na reciclagem de materiais; que realizam análises de efluentes e variáveis 
ambientais; que atuem na área de Educação Ambiental. 

§ 1º. Também serão aceitas para a realização do estágio as Organizações Não 
Governamentais (ONGs) que atuem na área ambiental ou sócio-ambiental, desde 
que estas estejam legalizadas e desenvolvendo projetos específicos as suas áreas 
de atuação.  
§ 2º. Empresas que não estiverem descritas no caput desse artigo somente poderão 
ser aceitas para a realização do estágio após a análise e aprovação do Colegiado do 
curso e/ou do Núcleo Docente Estruturante. 
§ 3º. Para a formalização do Estágio entre o aluno, a empresa e a Faculdade de 
Pará de Minas serão aceitos os seguintes documentos: Carteira de Trabalho do 
aluno assinada pela empresa onde o mesmo realizará o estágio, caso já tenha sido 
admitido com funcionário; Contrato social de constituição e última alteração 
contratual, quando o aluno for proprietário ou compuser o quadro societário da 
empresa na qual realizará o estágio; ou Termo de Compromisso de Estágio 
firmado entre o aluno e empresa conveniada com a Instituição de Ensino, quando 
o mesmo não se enquadrar em nenhuma das outras opções descritas acima. 

 
Art. 4º. A coordenação geral do Estágio Curricular cabe ao Coordenador do curso, que 
será responsável por acompanhar o desenvolvimento do mesmo, esclarecer dúvidas, 
atualizar e melhorar o manual de estágio, bem como buscar, avaliar e conveniar novas 
empresas que estejam dispostas a oferecer estágios aos alunos do curso de Gestão 
Ambiental. 

§ 1º. Para fins de controle e acompanhamento do estágio, o aluno deverá 
preencher e entregar todos os documentos solicitados no Manual de Estágio, 
disponibilizado pela instituição. 

 
Art. 5º. Ao final do estágio e como resultado deste, o aluno deverá apresentar relatório 
versando sobre os diversos aspectos das atividades desenvolvidas na área de sua 
habilitação, observando o Manual de Estágio, contendo, no mínimo: 

1. nome completo do estagiário, ano, período e curso; 
2. objetivos gerais e específicos do estágio; 
3. período de realização dos mesmos; 
4. empresa na qual o aluno desenvolveu o estágio, com endereço e breve descrição 
da mesma; 
5. corpo do relatório, contendo as áreas do estágio, os objetivos, as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos, descrevendo-as de maneira clara e objetiva; 
7. conclusão do relatório com análise crítica sobre as atividades desenvolvidas. 
 



 
 

§ 1º – O relatório deverá conter anexos e demonstrativos que evidenciem as 
atividades do aluno durante o período de realização do estágio. 
§ 2º. – Uma via do relatório será encaminhada à empresa na qual o estágio foi 
realizado, acompanhada da ficha de avaliação. 

 
Art. 6º. – Será atribuída nota para o Relatório Final de Estágio e para as demais 
atividades desenvolvidas na Empresa Colaboradora, de acordo com a programação 
contida no Manual do Estágio Supervisionado, sendo considerado aprovado o aluno que 
obtiver, no somatório de todas as atividades, nota igual ou superior a 60 (sessenta). 

§ 1º. – O aluno que não alcançar média igual ou superior a 60 (sessenta) deverá 
apresentar outra programação e Relatório Final de Estágio em 06 (seis) meses, a 
contar do último dia letivo do período cursado, nos quais deverá obter a nota de 
aprovação referida. 
§ 2º. – Caso o aluno não obtenha nota de aprovação, seu estágio será considerado 
nulo para todos os efeitos, devendo cursar e realizar novo estágio que deverá ser 
cumprido integralmente. 

 
Art. 7º. – O diploma do aluno só poderá ser encaminhado ao Ministério da Educação e 
do Desporto, para registro, mediante comprovação de conclusão integral do curso e 
cumprimento do estágio na área, sendo que o mesmo realizado conforme Estrutura 
Curricular e orientações contidas no Manual de Estágio Supervisionado e no presente 
regulamento. 
 
Art.8º. – Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Curso, cabendo 
recurso ao Colegiado e/ou Núcleo Docente Estruturante do curso de Gestão Ambiental 
da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM, em conformidade com a normatização 
vigente. 
 
Art. 9º. - Este Regulamento entrará em vigor após o ingresso da primeira turma do curso 
de Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. 
 

Art. 10º. - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO III 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) 
 

O presente Regulamento normatiza as finalidades, objetivos, atribuições e normas para 
o desenvolvimento e operacionalização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do 
Curso de Gestão Ambiental, por meio do Núcleo de TCC da Faculdade de Pará de 
Minas – FAPAM. 
 
I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. O Trabalho de Conclusão é indispensável para a colação de grau e obtenção do 
título de Tecnólogo em Gestão Ambiental. 
 
Art. 2º. O TCC consiste em relatório de estágio desenvolvido na área ambiental, 
individualmente e orientado por professor do curso devidamente habilitado. 

Parágrafo único: As atividades de elaboração do TCC iniciam-se com a 
disciplina Elaboração e Análise de Projetos/Estágio Curricular I, no terceiro 
período do curso, na qual é elaborado o Projeto de Estágio, tendo continuidade 
com a orientação e o desenvolvimento do TCC, culminando com a sua 
apresentação e defesa perante a Banca Examinadora.   

 
Art. 3º. Os objetivos gerais do TCC são: estimular e propiciar ao aluno o 
aprofundamento temático e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica das 
respectivas áreas de conhecimento, permitindo-lhes a demonstração do grau de 
habilitação adquirido. 
 
Art. 4º. O TCC é desenvolvido sob a orientação de um professor vinculado a FAPAM. 

Parágrafo único. O TCC é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 
alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, 
na forma prevista nas normas internas da Instituição. 

 
Art. 5º. A defesa do TCC é requisito para a colação de grau, devendo ser efetuada, no 
último período do curso, em data a ser definida pela Coordenação do Núcleo de TCC, 
conforme calendário escolar, mediante publicação de edital. 
 
II. DO NÚCLEO DE TCC 
 



 
 
Art. 6º O Núcleo de TCC é o órgão da instituição constituído com a finalidade de 
operacionalizar o processo de elaboração do TCC, estabelecendo e fazendo cumprir as 
normas, procedimentos e relações entre os envolvidos na elaboração do TCC. 
 
Art. 7º. O coordenador do Núcleo de TCC será nomeado mediante ato da Direção Geral 
da IES dentre os professores integrantes de seu corpo docente, podendo, se for o caso, 
ser contratado para tal função. 

Parágrafo único. Poderá ser nomeado, ainda, um sub-coordenador, a quem 
competirá a substituição do coordenador em seus afastamentos e impedimentos. 

 
Art. 8º. Ao Coordenador do Núcleo de TCC compete: 

I – elaborar e divulgar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao 
TCC, em especial o cronograma das defesas;I 
I - elaborar os instrumentos administrativos utilizados para comunicação e 
oficialização dos processos operacionais do TCC; 
III – orientar o aluno matriculado nas disciplinas relacionadas ao TCC sobre 
assuntos relacionados à viabilização e operacionalização deste; 
V – receber, do aluno, mediante protocolo, a Ficha de Solicitação de Orientação, 
em que conste lista tríplice de indicação do professor orientador pretendido, e o 
Projeto de Pesquisa ou Estágio a ser desenvolvido no TCC;  
V - designar, com a participação dos coordenadores dos referidos cursos, o 
professor orientador do TCC, observando a adequação do tema à área de 
conhecimento e atuação deste, bem como a sua disponibilidade, em virtude do 
número de orientandos, de acordo com o rol indicado pelo aluno;  
VI – elaborar e divulgar o Quadro de Orientadores do Núcleo de TCC;  
VII– encaminhar ao professor orientador designado, a Ficha de Orientação e o 
Projeto de Pesquisa e oficializar o seu aceite;  
VIII – fornecer os impressos elaborados para acompanhamento do processo de 
orientação necessários ao aluno e ao professor orientador;  
IX – manter, no Núcleo de TCC, arquivo atualizado com os projetos de pesquisa 
em desenvolvimento; 
X - convocar, sempre que necessário, reuniões com professores, orientadores e 
alunos matriculados nas disciplinas atinentes ao TCC;  
XI – receber, do aluno e protocolar a entrega das cópias do TCC para 
encaminhamento à banca examinadora;  
XII – designar bancas examinadoras do TCC, acatando, quando possível a 
composição sugerida pelo professor orientador;  
XIII – encaminhar, aos componentes da banca examinadora, cópia do TCC, 
respeitando o prazo mínimo de 15 dias entre a convocação para participação e a 
defesa do TCC;  
XIV - agendar local e recurso áudio-visual para apresentação do TCC;  
XV – divulgar, para a comunidade acadêmica, através dos meios de comunicação 
disponíveis, as defesas de TCC agendadas;   
 



 
 
XVI – responsabilizar-se pela guarda de documentos convocatórios para 
participação e pela ata de reuniões das bancas examinadoras;  
XVII – providenciar o encaminhamento, à Biblioteca, de cópia do TCC aprovado 
e recomendado para divulgação;  
XVIII - apresentar, semestralmente, às Coordenações dos Cursos, relatório dos 
trabalhos desenvolvidos no exercício da Coordenação do Núcleo de TCC;  
XIX – avaliar e propor soluções para casos especiais e/ ou omissos, 
encaminhando-os, se necessário, para apreciação da Coordenação do Curso ao 
qual estiver vinculado o Projeto ou Pesquisa em andamento.  
XX - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias 
ao efetivo cumprimento deste regulamento;  
XXI – encaminhar à Secretaria Geral de Ensino da FAPAM, as notas atribuídas 
pela banca examinadora ao TCC. 

 
III. DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 
Art. 9º. É considerado capacitado para exercer a função de orientador do Trabalho de 
Conclusão de Curso, o professor vinculado a FAPAM com comprovada experiência na 
elaboração de pesquisas acadêmicas e/ou experiência na elaboração de relatórios 
técnicos e prática profissional específica na área do projeto de estágio a ser 
desenvolvido pelo seu orientando.  

§ 1º. Ao firmar o “de acordo” na Ficha de Solicitação de Orientação, encaminhada 
pelo Núcleo de TCC, o professor declara aceitar o aluno e seu projeto de pesquisa 
proposto. 
§ 2º. O professor que compõe o Quadro de Orientadores do Núcleo de TCC 
somente poderá recusar a orientação encaminhada mediante justificativa expressa, 
após avaliação e aquiescência do Coordenador do Núcleo de TCC. 
§ 3º. A justificativa a qual se refere o parágrafo anterior, depois de avaliada, 
poderá ser aceita ou não. 
§ 4º. Pode o aluno contar com a colaboração de outro professor do seu respectivo 
curso ou de outro curso da FAPAM que não o seu orientador ou, ainda de 
profissional que não faça parte do corpo docente da Instituição, atuando 
voluntariamente, como co-orientador, desde que obtenha a expressa aprovação de 
seu orientador e do Núcleo de TCC.  
§ 5º. O co-orientador deverá assinar declaração fornecida pelo Núcleo de TCC, na 
qual reconheça que sua participação tem finalidade de enriquecimento curricular e 
caráter voluntário, não sendo remunerada.  
§ 6º. O nome do co-orientador deve constar nos documentos e relatórios entregues 
pelo aluno, e, também, no TCC. 
 

Art. 10º. A substituição do professor orientador só é permitida mediante justificativa por 
parte do solicitante, após avaliação e aquiescência do Coordenador do Núcleo de TCC 
ao qual estiver vinculado o professor orientador e aluno. 
 



 
 
Art. 11º. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I - freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Núcleo de TCC; 
II – colaborar com o Coordenador do Núcleo de TCC na divulgação de 
informações ao aluno matriculado nas disciplinas relacionadas ao TCC sobre 
assuntos relacionados viabilização e operacionalização deste;  
III – receber, analisar e devolver ao Núcleo de TCC, dentro do prazo de 07 dias, 
Ficha de Solicitação de Orientação e Projeto de Pesquisa para o qual for designado 
orientar, registrando o “aceite” ou justificando o “não aceite”.  
IV – assumindo a orientação, caberá ao professor, no prazo de 07 dias, sugerir 
ajustes que julgue necessários, antes do encaminhamento, pelo aluno, à apreciação 
do Comitê de Ética em Pesquisa nos casos das pesquisas que envolvam seres 
humanos ou experimentação animal;  
V - analisar, dirigir e avaliar atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC 
realizadas por seus orientandos, notadamente quanto ao conteúdo e metodologia;  
VI – cumprir os prazos estipulados pelo Núcleo de TCC para o desenvolvimento 
dos trabalhos e estabelecer o cumprimento dos mesmos com o aluno que estiver 
orientando; 
VII – registrar e manter atualizadas todas as informações fornecidas ao aluno no 
processo de orientação;  
VIII - requerer ao Núcleo de TCC a inclusão do TCC de seu(s) orientando(s) na 
pauta semestral de defesas, quando houver a defesa, conforme o disposto no art.5º 
deste regulamento;  
IX – oficializar junto ao Núcleo de TCC a aptidão do aluno para submissão do 
TCC à banca examinadora;  
X – sugerir ao Núcleo de TCC composição da banca examinadora do TCC, que 
será acatada sempre que houver viabilidade; 
XI – presidir banca examinadora de TCC, do aluno que estiver sob sua orientação, 
e participar das demais para as quais for convocado, assinando, juntamente com os 
demais membros, a ficha de avaliação e ata final de sessão de defesa de TCC;  
XII - receber do Núcleo de TCC, o trabalho aprovado com ressalvas pela banca, 
após a correção feita pelo aluno e verificar se as sugestões foram devidamente 
acatadas, devolvendo-o ao Coordenador do Núcleo do TCC.  
XIII - cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
 

IV. DO ALUNO 
Art. 12º. Considera-se aluno em fase de realização do TCC aquele regularmente 
matriculado na disciplina Elaboração e Análise de Projetos/Estágio Curricular I  ou que 
está recebendo orientação para o desenvolvimento do TCC. 
 
Art. 13º. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, cabendo 
ao professor orientador o desempenho adequado das atribuições e normas definidas 
neste regulamento. 

 
 



 
 
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste Regulamento, pelo aluno, 
autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, através de 
comunicação oficial ao Núcleo de TCC. 

 
Art. 14º. O aluno em fase de realização de TCC tem, entre outros, os seguintes deveres 
específicos: 

I - preparar o Projeto de Estágio sob orientação do professor da disciplina 
Elaboração e Análise de Projetos/Estágio Curricular. 
II – requerer, através da entrega da Ficha de Solicitação de Orientação e do Projeto 
de Estágio, nos prazos estabelecidos pelo Núcleo de TCC, um professor 
orientador; 
III – encaminhar, após aprovação do professor orientador, ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição, os projetos que envolvam seres humanos ou 
experimentação animal, para apreciação; 
IV - freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Núcleo de TCC ou 
pelo professor orientador, justificando ausência se esta acontecer;  
V – registrar as orientações recebidas e atribuições realizadas na “Caderneta de 
Acompanhamento de Orientação do TCC”, fornecida ao aluno pelo Núcleo de 
TCC, as quais deverão ser datadas e assinadas pelo professor orientador;  
VI - manter contato e comunicar qualquer imprevisto no desenvolvimento do TCC 
com o professor orientador;  
VII - cumprir o calendário de atividades determinado pelo Núcleo de TCC;  
VIII – elaborar a versão final do TCC de acordo com o presente regulamento e 
instruções do professor orientador;  
IX – entregar ao Núcleo de TCC, nos prazos definidos, a versão final do TCC;  
X – comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 
TCC;  
XI - reformular aspectos do seu TCC, sugeridos pela banca examinadora e 
encaminhá-lo ao Núcleo de TCC dentro do prazo estipulado;  
XII – cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 

V. DA FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E DO PROJETO DE 
ESTÁGIO 
 
Art. 15º. A Ficha de Solicitação de Orientação é o instrumento utilizado para a 
oficialização da relação professor orientador-aluno, intermediada pelo Núcleo de TCC. 
 
Art. 16º. A estrutura formal da Ficha de Orientação compõe-se, exclusivamente, de: 

I – nome do aluno; 
II – Área do projeto de estágio; 
III – justificativa para o desenvolvimento do trabalho; 
IV – objetivos iniciais de investigação; 
V – sugestão de três professores, por ordem de preferência, dentre os integrantes 
do Quadro de Orientadores; 



 
 
VI – apreciação e aceite do professor orientador indicado pelo Núcleo de TCC; 

 
Art. 17º. O Projeto é o instrumento através do qual o aluno delimita e justifica a área 
temática e as atividades a serem desenvolvidas no estágio, e, também, a bibliografia que 
sustentará seu trabalho. 
 
Art. 18º. A estrutura do Projeto compõe-se, em geral, de: 

I - título/ tema do projeto; 
II - delimitação do tema; 
III - problematização; 
IV – hipótese, quando houver; 
V - justificativa; 
VI - objetivos; 
VII - metodologia; 
VIII - bibliografia; 
VI – cronograma. 
§ 1º. A estrutura formal do Projeto de Pesquisa deve seguir os critérios técnicos 
estabelecidos pela ABNT sobre documentação, no que forem aplicáveis, e também 
as regras próprias das normas gerais para apresentação de trabalhos acadêmicos da 
FAPAM.  
§ 2º. Outros sistemas de caráter similar de orientação de elaboração de trabalhos 
acadêmicos e técnicos, diversos da ABNT, poderão eventualmente ser adotados na 
elaboração do TCC desde que reconhecido pela Coordenação do Núcleo de 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Art. 19º. A Ficha de Solicitação de Orientação e o Projeto deverão ser entregues, em 
duas vias cada, mediante protocolo, no Núcleo de TCC, impreterivelmente, na primeira 
semana do semestre em que se dará início a orientação e desenvolvimento do TCC. 

§ 1º: Somente poderá ser protocolado no Núcleo de TCC, o Projeto de Estágio 
aprovado pelo professor da disciplina na qual ocorreu sua elaboração. 

 
Art. 20º - Protocolado o recebimento do Projeto pelo Núcleo de TCC, a mudança de 
tema só será permitida mediante a elaboração de um novo projeto e preenchimento dos 
seguintes requisitos: 

I – ocorrer a mudança antes do término do penúltimo semestre letivo; 
II – houver a aprovação do professor orientador; 
III – existência de concordância do professor orientador em continuar com a 
orientação, ou concordância expressa de outro docente em substituí-lo;  
IV – houver a aprovação do Núcleo de TCC.  
Parágrafo único. Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do 
projeto são permitidas a qualquer tempo, desde que com a anuência do professor 
orientador. 

 
VI. DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 



 

 
 
Art. 21º. O TCC deve ser elaborado considerando-se: 

I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos neste Regulamento; 
II – no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas neste Regulamento, e a 
vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área do 
curso de Gestão Ambiental, preferencialmente aqueles identificados pelas 
disciplinas ofertadas no currículo pleno. 

 
Art. 22º. A estrutura da TCC compõe-se, no mínimo, de: 

I – folha de rosto; 
II – folha de aprovação; 
III – resumo; 
IV – sumário; 
V – introdução; 
VI – desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão bibliográfica; 
VII – considerações finais ou conclusões; 
VIII – referências bibliográficas; 
IX – anexos (quando for o caso). 

 
Art. 23º. As cópias do TCC encaminhadas às bancas examinadoras devem ser 
apresentadas em tamanho cuja soma da introdução, desenvolvimento e conclusão 
possuam, com o atendimento das normas técnicas, no mínimo, 20 (vinte) e no máximo 
80 (oitenta) laudas de texto escrito. 

Parágrafo único: O TCC que extrapole o limite máximo estabelecido deve, para 
apresentação, possuir a aprovação do Coordenador do Núcleo de TCC, ouvido o 
professor orientador, sob pena de não aceitação do TCC. 

 
 
VII. DA BANCA EXAMINADORA 
Art. 24º. O TCC é defendido pelo aluno perante banca examinadora composta pelo 
professor orientador, que a preside, e por mais um membro, designado pelo Núcleo de 
TCC.  

§ 1º. Poderá fazer parte da banca examinadora professor de outra área ou de outra 
IES com interesse na área de abrangência da pesquisa.  
§ 2º. Quando da designação da banca examinadora pode também ser indicado um 
membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de 
ausência ou impedimento. 
 

Art. 25º. A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com a presença de 
2 (dois) membros presentes. 

§ 1º. Não comparecendo algum professor designado para a banca examinadora, o 
fato deve ser comunicado, por escrito, ao Coordenador respectivo do Curso. 
 
 



 
 
§ 2º. Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca 
examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, sem 
prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

 
Art. 26º. Todo professor que compõe o quadro docente dos cursos da IES pode ser 
convocado para participar das bancas examinadoras da graduação a que está vinculado. 

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantida a eqüidade no número de 
indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras. 

 
VIII. DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Art. 27º. As sessões de defesa do TCC são públicas. 

Parágrafo único. Não é permitido ao membro das bancas examinadoras tornar 
público o conteúdo do TCC antes da sua defesa. 

 
Art. 28º. O Núcleo de TCC deve elaborar um calendário semestral fixando prazos para a 
entrega dos trabalhos, designação de bancas e realização de defesas. 

§ 1º: O aluno que não apresentar o TCC no prazo estipulado terá para este a 
atribuição de nota zero sendo considerado reprovado.  
§2º Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 
avaliada pela Coordenação do Núcleo de TCC, que decidirá sobre a aceitação ou 
não da justificativa, salvo se houver culpa exclusiva por parte do orientador que, 
assim, relatará na Caderneta de Acompanhamento de Orientação do Aluno. 
 

Art. 29º. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data da convocação, têm o 
prazo de 15 (quinze) dias para procederem à leitura do TCC. 
 
Art. 30º. Na defesa, o aluno tem até 20 (vinte) minutos para apresentar seu trabalho 
oralmente e cada componente da banca examinadora terá até 10 (dez) minutos para 
fazer sua argüição, dispondo o discente de outros 10 (dez) minutos para responder cada 
um dos examinadores. 
 
Art. 31º. A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento da etapa de argüição, 
obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, que levará em 
consideração tanto o texto escrito quanto a exposição oral e a defesa na argüição. 

§ 1º. Esta etapa de atribuição de notas ocorrerá imediatamente após a argüição, em 
reunião privativa e fechada da banca, em que cada membro lançará, no devido 
fichário de avaliação, a nota referente ao trabalho escrito e a nota concernente à 
apresentação oral e defesa.  
§ 2º. A nota final do aluno é resultado da média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da banca e será divulgada logo após o término da reunião prevista 
no parágrafo anterior.  
§ 3º. Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 7 (sete) na média 
das notas individuais atribuídas pelos membros da banca.  



 
 
§ 4º. Os TCCs aprovados que obtenham nota final superior a 9 (nove) poderão ser 
recomendadas, pela banca, para publicação à Coordenação de Publicações da IES. 
§ 5º. Ao TCC aprovadas com nota final 10 (dez) e que sejam de qualidade 
reconhecidamente excepcional, poderá ser atribuído a insígnia “com louvor”. 
 

Art. 32º. A banca examinadora deve reunir-se antes da sessão de defesa pública 
podendo, se aprovado pela maioria, devolver o TCC para reformulações. 

Parágrafo único. Nessa condição, o aluno deverá entregar o TCC corrigido em 15 
(quinze) dias após a devolução, com as devidas cópias, ao Núcleo de TCC, sob 
pena de reprovação, devendo a Coordenação do Núcleo de TCC reencaminhá-lo 
aos examinadores, bem como marcar a nova defesa. 
 

Art. 33º. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir 
formalmente ao aluno, através do registro em ata, que reformule aspectos de seu TCC, 
sem prejuízo de sua aprovação, que fica condicionada à entrega da nova versão. 

§ 1º. O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de no máximo 15 (quinze) 
dias da data de realização da banca. 
§ 2º. Entregue o TCC com as respectivas alterações, este deverá ser verificado 
pelo professor orientador, que em atendidas as recomendações, considerará o 
aluno aprovado, ou, em caso contrário, o considerará reprovado.  

 
Art. 34º. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve ser 
registrada na respectiva ata, ao final da sessão de defesa e, em caso de aprovação, nas 
cópias do TCC destinadas ao arquivo na FAPAM. 
 
Art. 35º. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC, sendo de caráter definitivo a 
reprovação. 

Parágrafo único: Se reprovado, o aluno poderá optar pela alteração do tema do 
TCC e orientador, devendo, entretanto, em caso de troca temática, elaborar nova 
Ficha de Orientação e novo Projeto, nos prazos estabelecidos pelo Núcleo de TCC 
especificamente para o caso. 
 

Art. 36º. Ao aluno cujo TCC tenha sido reprovado, é vedada a defesa do mesmo ou de 
novo TCC, no semestre da reprovação. 
 
IX. DA ENTREGA DEFINITIVA DO TCC 
Art. 37º. A versão definitiva do TCC deve ser encaminhada ao Núcleo de TCC em 01 
(um) exemplar impresso, em capa dura, preta, escrito em prata e uma cópia digital em 
pdf. 
 
X. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 38º. As peculiaridades e especificidades de cada TCC, bem como os casos omissos 
a esse regulamento serão dirimidas pelo coordenador do curso, juntamente com o 
coordenador do Núcleo de TCC, em conformidade com a normatização vigente. 



 
Art. 39º. Este Regulamento entrará em vigor após o ingresso da primeira turma do curso 
de Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. 
 
Art. 40º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE PROJETO PARA AVALIAÇÃO FINAL DO 
CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL - FAPAM 

 

 

 

 

 
 

NOME DO PROJETO:  

 
ALUNOS PARTICIPANTES: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA :    /     /    



 
ÍNDICE DO PROJETO 

 
 
ASSUNTO Pág. 
  
INFORMAÇÕES BÁSICAS  
  
SEÇÃO 1 – RESUMO DO PROJETO  
  
SEÇÃO 2 – EM QUE CONTEXTO SE INSERE O PROJETO?  

 
 
 

2.1. O que é a sua organização? 

2.2. Contextualize a realidade em que o Projeto vai atuar? 

2.3. Quais serão os participantes e público atendido do Projeto? 

2.4. Quais são os riscos que podem afetar o projeto? 

 

  
SEÇÃO 3 – COMO O PROJETO SERÁ ORGANIZADO?  
3.1. Qual é o objetivo geral do projeto?  
3.2. Quais são os objetivos específicos?  
3.3. Que ações serão realizadas?  
3.4. Que resultados são esperados? 
3.5. Quais são os pressupostos para o alcance dos resultados do projeto? 

 

3.6. Quais os principais conceitos e experiências que norteiam a metodologia utilizada?  
3.7. Quem irá coordenar o Projeto e qual será a equipe técnica?  
  
SEÇÃO 4 – COMO CUIDAR DA SUSTENTABILIDADE DO PROJETO?  
4.1. Como o público atendido e as partes interessadas participarão do Projeto?  
4.2. Quais serão os parceiros do Projeto?  

4.3. Como o Projeto pretende interagir com políticas públicas? 
 

4.4. Como o projeto será divulgado e quais são as suas principais estratégias de 
marketing? 

 

4. 5. Apresente como será o plano de gerenciamento de riscos?  
  
SEÇÃO 5 – COMO AVALIAR O PROJETO?  
5.1. Como o Projeto pretende realizar avaliações processuais?  
5.2. Como o Projeto pretende avaliar os resultados?  
  
SEÇÃO 6 – QUE CRONOGRAMA O PROJETO IRÁ CUMPRIR?  
  
SEÇÃO 7 – QUE RECURSOS FINANCEIROS SERÃO NECESSÁRIOS?  
7.1. Orçamento resumido  
7.2. Orçamento físico-financeiro 
 

 

  
  

 
Ao concluir o projeto, atualize as páginas do índice acima.  



 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
 Adicione linhas caso seja necessário. 
 

 

NOME DO PROJETO 

 

 

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 

 

MUNICÍPIO  ESTADO   

 

ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

ESTADO  MUNICÍPIOS  UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

 REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

 

        

        

 
LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO  

  

 

TEMAS TRANSVERSAIS DO PROJETO  

  

 



 
SEÇÃO 1 – RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO (max. 2 páginas) 

 
 

 

 

 

 

 
SEÇÃO 2 – EM QUE CONTEXTO SE INSERE O PROJETO? 

 

2.1. O que é a sua organização? 

Insira informações levando em conta a legitimidade de sua organização em propor tais ações na 
área temática específica. 
 

2.2. Contextualize a realidade em que o Projeto vai 
atuar? 

 

Preencha os quadros a seguir: 

 

 

Tipo de Ambiente 
 Rural  Área Legalmente protegida  Águas costeiras/marinhas 
 Urbano  Corredor ecológico  Outros __________________ 
 Área Insular  Águas fluviais ou lacustres  

BIOMA (conforme concepção IBGE 2004 ou marinho/insular) 
 Amazônia  Caatinga  Cerrado 
 Mata Atlântica  Pampa  Pantanal 
 Marinho/Insular   



 

 

2.3. Quais serão os participantes e público atendido do 
Projeto? 

Caracterize (insira informações detalhadas) o público atendido pelo projeto, demonstre o 
método utilizado e os principais resultados da análise das partes interessadas. 

 

 

 
 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

 

Utilize o quadro abaixo para apresentar os principais resultados da análise das partes 

interessadas 

Atores 

 Envolvidos 

Funções Interesses Potenciais Limitações Temores Implicações 

1       

Apresente as coordenadas geográficas/cartografia (utilize as técnicas trabalhadas ao longo do 
curso de SIG/Sensoriamento Remoto) 
 

Insira informações, em formato discursivo e levando em conta as ferramentas trabalhadas ao 
longo do curso, sobre os resultados da aplicação dos estudos de sustentabilidade (ambiental, 
política, técnica e financeira), análise da situação (problemas e oportunidades) e pesquisa de 
mercado. 
 

Apresente dados para caracterizar o público atendido pelo o projeto  
 

Apresente o método utilizado para realização da Análise das Partes interessadas (ex. audiência 
pública, entrevista, encaminhamento de cartas consulta, etc).  
 



2 

 

      

 

 
 
2.4. Quais são os riscos que podem afetar o projeto? 

 

 

Utilize o quadro abaixo para apresentar a planilha de classificação dos riscos identificados: 

 
 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 
 

Impacto  
Risco Probabilidade Tempo Custo Escopo 

Classificação 
do Risco 

      
      
      

Apresente a lista de dados e riscos que afetam a execução do projeto (e.x. causa-raiz, etc)  
 

Apresente o método utilizado para analisar e qualificar os riscos identificados (ex. esquemas de 
priorização dos riscos, avaliação de probabilidade de ocorrência, análise de impacto com 
relação ao cronograma, orçamento e escopo do projeto). 
 



                                                                                                                    

 

 
 

SEÇÃO 3 – COMO O PROJETO SERÁ ORGANIZADO? 
 
Insira informações no quadro abaixo levando em conta as ferramentas trabalhadas nas disciplinas do curso de Gestão de Projetos Ambientais. 

 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 
 

Objetivo Geral (3.1) 
 
 
Objetivo Específico (3.2) Atividade (3.3) Resultados esperados (3.4) Pressupostos (3.5) 

A.  
 

  

B.  
 

  

1.  
 

C.  
 

  

A.  
 

  

B.  
 

  

2.  
 

C.  
 

  



 

 

 
 

3.6. Quais os principais conceitos e experiências que norteiam a metodologia 
utilizada? 
Insira informações levando em conta a bibliografia trabalhada ao longo do curso de Gestão de 
Projetos Ambientais. 
3.7. Quem irá coordenar o Projeto e qual será a equipe técnica? 
 Utilize o quadro abaixo para descrever a equipe do projeto. 

 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 
 

Composição da equipe do Projeto 

 

Nome Função no 
Projeto 

Formação 
Profissional 

Tipo do vínculo Carga horária 
semanal 

     
     
     
     



 

 

 
 

SEÇÃO 4 – COMO CUIDAR DA SUSTENTABILIDADE DO PROJETO? 
 

4.1. Como o público atendido e as partes interessadas 
participarão do Projeto? 

Apresente a partir da análise das partes interessadas e da caracterização do público atendido como os 
gestores do projeto incorporarão as demandas e gerenciarão os conflitos identificados. 

 
4.2. Quais serão os parceiros do Projeto? 
Utilize o quadro abaixo para detalhar as informações. Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

Nome do Parceiro Tipo de Contribuição (financeira, técnica, 
Recursos Humanos ou outra) 

  
  
  
  
 

4.3. Como o Projeto pretende interagir com políticas 
públicas? 

Demonstre quais as principais interações das ações e resultados do projeto com as políticas públicas 
(arranjos produtivos locais, planos regionais de desenvolvimento, zoneamento econômico-ecológico). 
4.4. Como o projeto será divulgado e quais são as suas principais 
estratégias de marketing? 

Apresente as principais estratégias de marketing adotadas pelo projeto e utilize o quadro abaixo para 
detalhar as atividades de divulgação. Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

Planejamento das atividades de divulgação 

 

Instrumentos / 
Mídias 

Quantidade Propósito Custo (R$) 

    
    

4.5. Apresente como será o plano de gerenciamento de riscos? 
 
Apresente as principais estratégias de gerenciamento dos riscos a partir da Planilha de Respostas aos 
riscos. Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

 



 

 

Risco Classificação Abordagem 
(a) 

Ação 
(b) 

Custo 
(c) 

Responsável 
(d) 

      
      
      



 

 

 
SEÇÃO 5 - COMO AVALIAR O PROJETO? 

 
5.1. Como o Projeto pretende realizar avaliações processuais? 

Utilize o quadro abaixo para detalhar os principais itens de avaliação processual do projeto. Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

 
Matriz da avaliação processual  

 

Objetivo específico Perguntas de 
avaliação 

Indicadores 
quantitativos 

Indicadores 
qualitativos 

Fontes de 
informação  

Formas de coleta 
de dados 

Periodicidade 

     

     

1.  
 

01.  
 

     

     

     

     

2.  
 

02.  
 

     



 

 

5.2. Como o Projeto pretende avaliar os resultados? 
Utilize o quadro abaixo para detalhar os principais itens de avaliação de resultados do projeto. Adicione linhas e colunas caso seja necessário.  

 

 
Matriz da avaliação de resultados  

 

Objetivo específico Perguntas de 
avaliação 

Indicadores 
quantitativos 

Indicadores 
qualitativos 

Fontes de 
informação  

Formas de coleta 
de dados 

Periodicidade 

     

     

1.  
 

01.  
 

     

     

     

     

2.  
 

02.  
 

     



 

 

 
SEÇÃO 6 – QUE CRONOGRAMA O PROJETO IRÁ CUMPRIR?  

 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 
 

Objetivos específicos Atividades Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

A.              

B.              

1.  
 

C.              

2.  
 

 
 

            

3.  
 

             

4. 
 

             



 

 

 
 

SEÇÃO 7 – QUE RECURSOS FINANCEIROS SERÃO NECESSÁRIOS? 
 

7.1. Orçamento resumido. 
 Adicione linhas e colunas caso seja necessário. 

 
Orçamento Resumido 

 

Parceiro 
 

Valor do Investimento (em R$) 

Financiador 01 
 

 

Financiador 02 
 

 

Instituição proponente (contrapartida) 
 

 

Parceiro 01 
 

 

Parceiro 02 
 

 

Total 
 

 



 

 

 

7.2. Orçamento físico-financeiro 

 
Esta planilha serve de modelo para o orçamento. Você pode preencher aqui o orçamento, imprimir e anexá-lo ao final do projeto. 
Adicione e/ou retire linhas e colunas caso seja necessário. 
 
  Meses  

Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total (R$)

1. Custo fixo                          

1.1. Conta de luz                          0

1.2. Conta de Água                         0

1.3. Conta de telefone                         0

1.4. IPTU                         0

1.5. Aluguel parcial do imóvel                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pessoal                          

2.1. Coordenação geral                          

2.1.1. Coordenador Executivo                         0

2.2. Coordenação pedagógica                          

2.2.1. Educadores                         0

2.3. Equipe de apoio                          



 

 

2.3.1. Auxiliar de Escritório                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Encargos Sociais                          

3.1. Décimo Terceiro                         0

3.2. Férias                         0

3.3. Previdência Social                         0

3.4. FGTS                         0

3.5. Despesas Bancárias                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Material                          

4.1. Material Escritório                          0

4.2. Material Higiene/Limpeza                         0

4.3. Uniformes                         0

4.4. Equipamentos                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Transporte                         0

5.1. Gasolina                         0

5.2. Ônibus, Táxi, outros                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Alimentação                          

6.1.  Alimentação dentro da 
instituição 

                        0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Comunicação / divulgação                          

7.1. Equipamentos                         0

7.2. Divulgação                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

 

8. Outros gastos                          

8.1. Etc.                         0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO V 
 

REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS  
 

 
Art. 1º - O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas Supervisionadas da Instituição, obedecendo ao disposto 
na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 
de novembro de 2006, e na Resolução MEC CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.  
 
Art. 2º - As Atividades Práticas Supervisionadas são previstas pelo MEC, no Art. 2º da Resolução nº 3, de 02/07/2007, que determina 
que o trabalho acadêmico efetivo compreende preleções e aulas expositivas, bem como Atividades Práticas Supervisionadas, tais como 
laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no 
caso das licenciaturas.  
 
Art. 3º - As Atividades Práticas Supervisionadas são componentes curriculares vinculados às disciplinas, que se constituem pelo 
trabalho discente efetivo realizado extraclasse.  
Parágrafo único. As APS serão realizadas pelo acadêmico regularmente matriculado na Faculdade de Pará de Minas, orientadas pelo 
professor, e possuem carga horária diversificada de acordo com o grau de complexidade e/ou tipo de atividade. 
 
Art. 4º - As Atividades Práticas Supervisionadas têm como objetivos:  
I. Uma educação superior alicerçada no desenvolvimento da autonomia, na capacidade de aprender a aprender, superando a concepção 
de que a formação do profissional limita-se ao espaço físico da sala de aula e à presença do professor; 
II. Possibilitar o exercício e a vivência prática das teorias aprendidas no decorrer de diversas disciplinas do curso; 
III. Fixar os conteúdos programáticos ministrados a cada semestre, desenvolvendo habilidades e construindo o conhecimento em etapas; 



 

 

 
 

IV. Desenvolver no aluno o interesse a pesquisa e a produção intelectual, por meio de trabalhos que podem ser desenvolvidos em 
grupos ou individualmente, sempre de acordo com as normas técnicas (ABNT). 
 
Art. 5º - São consideradas Atividades Práticas Supervisionadas:  
a) Visitas técnicas e viagens de estudo.  
b) Atividades envolvendo busca, seleção e sistematização de informações.  
c) Pesquisas de campo e bibliográfica. 
d) Estudos para aprofundamento de conceitos e/ou procedimentos. 
e) Análise, utilização e desenvolvimento de diferentes recursos tecnológicos.  
f) Realização de experimentos.  
g) Desenvolvimento de projetos.  
h) Produção de relatórios, artigos científicos, memoriais.  
 
Art. 6º - Observado o perfil do egresso, deverão ser previstas nos projetos de curso, a aplicação, a carga horária e a especificação das 
Atividades Práticas Supervisionadas. 
 
Art. 7º - As Atividades Práticas Supervisionadas devem ser planejadas, orientadas e avaliadas pelo professor, previstas no Programa de 
Ensino da disciplina e registradas em formulário próprio. 
 
Art. 8º - A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das disciplinas às quais se vinculam, cabendo à 
Coordenação do Curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante, acompanhar a aplicação a essas atividades.  
§ 1º - A carga horária e a especificação das Atividades Práticas Supervisionadas deverão ser registradas em espaço próprio no Programa 
de Ensino.  
§ 2º - É indispensável que as Atividades Práticas Supervisionadas sejam comprovadas através de registro que permita ao professor da 
disciplina avaliá-las e validá-las.  
 



 

 

 
 

§ 3º - As Atividades Práticas Supervisionadas deverão resultar em atividades avaliativas, correspondendo a 3 (três) trabalhos durante o 
semestre letivo.  
§  4º - Os trabalhos apresentados, contemplam a atribuição de notas a estas Atividades.  
§ 5º - A metodologia adotada no curso irá proporcionar a flexibilização curricular além de diversificar a realização das atividades de 
aprendizagem.  
§ 6º - As Atividades Práticas Supervisionadas serão orientadas pelo professor da disciplina em dias de aula que compõem a carga 
horária teórica da disciplina.  
 
Art. 9º - As Atividades Práticas Supervisionadas devem ser realizadas pelo acadêmico em horários extraclasse, devendo ser 
documentadas e encaminhadas ao professor, de acordo com a metodologia, o cronograma e a avaliação previstos no Programa de 
Ensino da disciplina, orientado pelo projeto de curso.  
Parágrafo único. A não entrega dos registros das Atividades Práticas Supervisionadas, no período determinado pelo professor, poderá 
implicar ausência de avaliação para o acadêmico.  
 
Art. 10º - As APS não poderão ser aproveitadas como Atividades Complementares, posto que se tratam de complementação da carga 
horária de cada disciplina dos eixos, nem poderão ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes.  
 
Art. 11º - Quanto à frequência do acadêmico na disciplina, a não entrega dos registros das Atividades Práticas Supervisionadas, no 
período determinado pelo professor, resultará em ausência para o acadêmico, em carga horária equivalente ao previsto no Programa de 
Ensino da disciplina para as atividades.  
 
Art. 12º - A aplicação do sistema de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) deverá ocorrer por meio de instruções pertinentes, a 
serem disponibilizadas, pelo professor, via Portal Educacional.  
 
Art. 13º - Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho dos alunos, no momento da aula presencial 
destinada ao oferecimento do conteúdo programático da disciplina.  



 

 

 
 

Art. 14º - A organização e supervisão das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) serão de responsabilidade do Coordenador de 
curso, que será auxiliado por todos os docentes do curso nas etapas de elaboração e correção dos trabalhos.  
 
Art. 15º - Deverá ser elaborado um Manual de Orientação de Aplicação das APS, para promover a divulgação e informações a alunos e 
professores da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM, sobre instruções e procedimentos específicos, definido e aprovado pelo 
Colegiado de Curso.  
 
Art. 16º - Todos os alunos estão obrigados a efetivar a entrega das Atividades Práticas Supervisionadas junto ao professor da disciplina, 
nas datas determinadas no Calendário e Manual das APS.  
 
Art. 17º - A não entrega das APS para o respectivo professor resultará na perda da nota atribuída às atividades e, possivelmente, na sua 
reprovação na disciplina por falta de frequência do aluno faltoso, uma vez que as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) visam 
complementar a carga horária da disciplina.  
 
Art. 18º - As operações de recebimento das Atividades Práticas Supervisionadas serão conduzidas pelos respectivos professores das 
disciplinas que, depois de corrigir, vistar e atribuir a nota, fará o registro dos resultados no Portal Educacional.  
 
Art. 19º - As APS, depois da correção, visto e lançamento da nota pelo professor no Portal Educacional, deverão ser devolvidas ao 
aluno.  
 
Art. 20º - As orientações sobre as Atividades Práticas Supervisionadas serão feitas pelos professores aos alunos, já nos primeiros 
encontros do semestre, sendo reforçadas pela Coordenação de curso.  
 
Art. 21º - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 



 

 

 
 

Art. 22º - Os casos omissos serão resolvidos, nesta ordem: pelo Professor Responsável, Coordenação de Curso e Diretoria da Faculdade 
de Pará de Minas - FAPAM, ouvidas as partes interessadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – APS



 

 

 

Curso Tecnólogo em Gestão Ambiental 

 

ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA - APS 

 

SEMESTRE: 2º/ 2014 
DISCIPLINA: 
 
CARGA HORÁRIA:  
 
PROFESSOR:  
 

TIPO DE ATIVIDADE:  
 
 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 
 

 
 
 
 
 
Pará de Minas,        de                       de             
 
 
 
_________________________                                               _____________________ 
                Professor                                                                        Coordenador 
 
  


