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1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Instituição: Instituto Federal de Alagoas –Ifal
Tipo: Curso de Tecnologia
Modalidade: Presencial
Denominação do Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde
Grau conferido: Tecnólogo em Gestão Ambiental
Local da oferta: Ifal – Campus Marechal Deodoro
Turno de funcionamento: Diurno/Noturno
Oferta de vagas: 40 (quarenta)
Periodicidade do Curso: Semestral
Tipo de Oferta: Anual
Carga horária: 2360 horas
Duração mínima: 03 (três) anos
Duração máxima: 06 (seis) anos
Ato de autorização do curso: Resolução 020/2005 em 20/10/2005
Ato de reconhecimento do curso: Processo e-MEC 200710282 em 10/01/2011
Renovação do reconhecimento do curso: Processo e-MEC 202103741, Portaria
110 de 04/02/2021.
Data de início de funcionamento do curso: 2006.1
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2 - INTRODUÇÃO
O Campus Marechal Deodoro do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), no qual o
curso Tecnológico em Gestão Ambiental está implantado, localiza-se no município
de Marechal Deodoro, cuja população estimada, segundo o IBGE para 2020, é de
aproximadamente 52.380 habitantes. O município está localizado na região
metropolitana de Maceió e absorve, além dos alunos do município de Marechal
Deodoro, também os alunos de diversas cidades localizadas no entorno do
município, que veem no Instituto uma oportunidade para obterem formação
profissional.
O Campus Marechal Deodoro começou a funcionar em agosto de 1995, então
como Unidade Descentralizada (Uned) da então Escola Técnica Federal de Alagoas,
que em 1999 foi transformada em Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica).
A Uned – Marechal Deodoro iniciou as atividades com o programa “pró-técnico”,
preparando 160 alunos da rede pública municipal para o Exame de Seleção. Em
1996, começaram as aulas das primeiras turmas de ensino técnico, sendo duas do
curso de Turismo e duas turmas de Secretariado.
Em 2008, o governo federal transformou o Cefet na rede de Institutos
Federais. Hoje, o Campus Marechal Deodoro do Ifal oferece, além do curso superior
de Tecnologia em Gestão Ambiental, os cursos técnicos integrados de Meio
Ambiente e Guia de Turismo e os cursos de Hospedagem e Cozinha, dentro do
Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Em 2014, foi iniciado curso
latu sensu de Especialização em Educação e Meio Ambiente. Em 2017, o Campus
inaugurou o primeiro curso stricto sensu do Ifal, o Curso de Mestrado em
Tecnologias Ambientais.
A sociedade moderna tem estado cada vez mais consciente de que a
sobrevivência no planeta depende de novos padrões nas relações homem-natureza,
especialmente do uso sustentável dos recursos naturais, renováveis ou não, da
conservação e preservação da biodiversidade, da reciclagem dos materiais, e da
redução dos Impactos Ambientais. É nesse contexto que surge, em 2006, o Curso
de Tecnologia em Gestão Ambiental do Ifal, Campus Marechal Deodoro,
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evidenciando a vanguarda da Educação Profissional e Tecnológica em terras
alagoanas em formar profissionais cada vez mais conscientes e preocupados com a
preservação da vida e do planeta. Foi renovado em 2021 o processo de
reconhecimento, com o conceito "4" pelo MEC, evidenciando a qualidade do ensino
e o potencial da Instituição.
O curso de graduação de Tecnologia em Gestão Ambiental tem como função
básica capacitar profissionais para enfrentar os desafios na gestão de recursos
naturais e no manejo sustentável de recursos dos ecossistemas empregando
tecnologias e conhecimentos que possam resultar em maior aproveitamento e
controle destes recursos, influenciando positivamente em demandas de natureza
econômica, tecnológica e sociocultural.

3 - JUSTIFICATIVA
A necessidade de formação numa perspectiva politécnica das gerações do
presente e do futuro na sociedade atual que internalizam uma concepção histórica
transformadora da natureza, do ser humano, do conhecimento e da educação
implica de imediato na compreensão histórica da natureza, da natureza humana e
do ser humano em seu processo de construção do ser social.
Desde o momento que surge o ser humano, a natureza, da qual ele é parte
orgânica e dela depende, como qualquer ser vivo, se torna histórica. Esta
compreensão nos conduz a entender como o ser humano atua sobre a natureza
podendo ou não desencadear processos destrutivos à vida humana e todo
ecossistema. O ser humano é constituído socialmente através do trabalho. Ele,
portanto, se humaniza ou desumaniza em sociedade e não há limites ao seu
desenvolvimento humano a não ser aqueles construídos por ele mesmo. E como ser
da natureza que tem a prerrogativa da prévia ideação, projetando antes o que vai
executar, se torna responsável pelas consequências de seus atos individuais ou
coletivos.
Deste modo, as demandas complexas do mundo do trabalho, tanto local como
nacional, por mão de obra qualificada em processos que envolvam a Gestão
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Ambiental tem crescido de modo significativo, principalmente nos órgãos de controle
e serviços, tais como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), Secretaria de Recursos Hídricos, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas
(IMA), Secretarias Municipais de Meio Ambiente, além da necessidade dessa
mão-de-obra nos empreendimentos privados, cujas atividades econômicas exigem
Sistemas de Gestão Ambiental. Logo, o Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
do Campus Marechal Deodoro do Ifal visa atender a diferentes necessidades e
expandir a quantidade de vagas ofertadas pelo ensino público federal ao mundo do
trabalho.
Contudo, vive-se um momento em que as tecnologias e avanços científicos
apresentam cenários marcados por profunda reestruturação econômica, onde o
processo

produtivo,

a

organização

do

trabalho,

as

relações

sociais

e

consequentemente, o emprego e as qualificações profissionais sofrem grandes
mudanças. O conhecimento é o recurso fundamental para que as nações, as
organizações e os indivíduos possam enfrentar, com competência, os desafios
apresentados no contexto atual. Essa constatação leva a “um novo princípio
educativo que busque, progressivamente, afastar-se da separação entre as funções
intelectuais e as técnicas, com vistas a estruturar uma formação que unifique
ciência, tecnologia e trabalho, bem como atividades intelectuais e instrumentais”
(MEC/SETEC).
Em um país com dimensão continental e os problemas sociais, culturais e
ambientais que o Brasil possui, a preocupação com o meio ambiente e com o
desenvolvimento de ações voltadas para a proteção e recuperação ambiental são
crescentes. Por conta disso, é crescente também a necessidade de profissionais
qualificados para atuarem na área.
A necessidade de um profissional preparado para orientar instituições,
públicas e privadas, a se organizarem para enfrentar as questões ambientais, em
um meio onde os recursos naturais se tornam cada vez mais escassos, ameaçando
a capacidade de suporte dos sistemas ecológicos, justifica a formação proposta
neste curso. Essa formação deve contar, portanto, com estudos do ambiente físico,
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biológico e social, integrando-os em um núcleo básico de conhecimentos que
possibilitem uma administração das relações entre organização, ambiente e
sociedade.
Aliado a isso, o presente projeto se volta para a formação de cidadãos críticos
e reflexivos, com capacitação profissional em área específica, envolvidos com as
temáticas da educação e do meio social em que estão inseridos. O Ifal tem
responsabilidade na construção de um saber sólido e a missão de transformar o
saber em aprendizado e em práticas que possibilitem a diminuição das
desigualdades sociais com uma melhor qualificação profissional. Nesse sentido,
toma-se agora o desafio de formar tecnólogos em Gestão Ambiental numa época,
em

especial,

de

profundas

transformações

no

sistema

educativo. Essas

transformações se fazem necessárias no sentido de que a educação deve preparar
os discentes para as inovações tecnológicas e para os novos paradigmas
apregoados à lida com os recursos naturais e com o ambiente como um todo.
Alagoas é um estado que possui atrativos naturais, o seu relevo é composto
por planícies litorâneas, planalto e depressão, sendo grande parte da topografia
plana, a vegetação reúne, na região litorâneas mangues, coqueiros dentre outras, na
Zona da Mata pequena área de mata atlântica, e a oeste do estado o que prevalece
é a vegetação da Caatinga e, quanto a hidrografia temos o planalto da Borborema
que é o lugar onde nascem praticamente todos os rios do estado de Alagoas. Esses
rios deságuam no São Francisco ou seguem direto para o mar. Sem contar o rio São
Francisco, no estado ainda existem os rios Mundaú e Paraíba do Meio. Além dos
rios, Alagoas é tomada por lagunas como a Manguaba que é a maior laguna do
estado de Alagoas está localizada na região de Pilar e Marechal Deodoro. É
formada, principalmente, pelas águas dos estuários dos Rios Sumaúma e Paraíba
do Meio. Para chegar na laguna, primeiramente é necessário ir até uma das cidades
em que ela está localizada, a Mundaú, considerada como um dos maiores
ecossistemas de Alagoas, possui um imenso manguezal, com uma vasta
diversidade de espécies de vida marinha, como moluscos, peixes e crustáceos, fica
localizada entre Santa Luzia do Norte, Maceió e Coqueiro Seco, são 23 quilômetros
de laguna que se unem com o oceano através em uma rede de canais onde se
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formam diversas pequenas ilhas, a de Jequiá é a terceira maior laguna de Alagoas e
uma das mais profundas do Brasil e está localizada no litoral sul do Estado.
Conhecida também como “um tesouro que nunca fecha as portas”, a região é rica
em quantidade e variedade de peixes, e a do Roteiro está localizada dentro do
município que carrega o mesmo nome e faz fronteira com a Barra de São Miguel e
Jequiá da Praia.
O estado possui uma faixa litorânea que se estende da divisa com
Pernambuco até a foz do rio São Francisco, na divisa com Sergipe, dispondo
também de um patrimônio cultural com rico acervo arquitetônico, gastronômico, de
produção de artesanato e de cultura popular. No entanto, apresenta um quadro de
graves problemas ambientais e uma carência de profissionais capacitados para gerir
as conflituosas relações de exploração dos recursos naturais.
Nesse contexto, é inegável a importância da preservação e da conservação
do ambiente nos dias atuais. A necessidade de investir em formação tecnológica, a
fim de poder gerar serviços de qualidade e a consequente melhoria das condições
de vida das populações, torna-se um imperativo, na perspectiva do desenvolvimento
sustentável. A sociedade atual tem estado cada vez mais consciente de que a
sobrevivência no planeta depende de novos padrões nas relações homem-natureza,
especialmente do uso sustentável dos recursos naturais, renováveis ou não, da
conservação e preservação da biodiversidade, da reciclagem dos materiais, e da
redução dos Impactos Ambientais. É nesse contexto que está o Curso Tecnologia
em Gestão Ambiental, que desponta como uma atividade voltada à formulação de
princípios, diretrizes, metas e ações para a estruturação de sistemas gerenciais e
para a tomada de decisões, possuindo como paradigma o desenvolvimento
sustentável.
Trata-se de um curso cuja carga horária é focada nos processos específicos
da área profissional e, neste caso, o curso tem duração de 03 (três) anos. Essa
modalidade de curso é totalmente voltada para o mundo do trabalho, propiciando
amplo espaço para a prática, sem deixar de premiar as atividades acadêmicas;
possuindo uma matriz curricular moderna e eficiente.
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O Curso segue uma linha didático-pedagógica, na qual o aluno tem uma
participação efetiva no processo de aprendizagem teórico e prático, não devendo ser
apenas um simples receptor de informações, despertando no futuro profissional o
compromisso com a pesquisa e educação continuada, através de trabalhos,
apresentação de seminários, análise e discussão de casos reais; tornando-o
motivado na busca do saber e sempre aberto aos novos e rápidos avanços inerentes
a sua área de atuação.
O Curso tem como finalidade oferecer uma formação adequada ao mundo do
trabalho, alinhada com a proposta de desenvolvimento sustentável, observando-se
sempre a qualidade de ensino e primando pela busca na excelência do desempenho
do futuro profissional. Para tanto, o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
procura dar ênfase à formação de um profissional capaz de gerir, organizar e
fomentar empresas sustentáveis, aumentando sua competitividade global e
viabilizando a sua adequação às exigências legais e do mundo do trabalho.
Para isso, o curso foi estruturado de maneira a viabilizar o desenvolvimento
de qualificações (competências) profissionais que possibilitem aos discentes serem
capazes de executar atividades referentes à educação e proteção ambiental, política
ambiental e qualidade ambiental.

4 – CARACTERIZAÇÃO REGIONAL
O estado de Alagoas, com 102 municípios, distribuídos em 03 mesorregiões e
13 microrregiões, possui uma extensão territorial 27.843,295 km2, conforme dados
do IBGE em 2020, correspondendo a 1,8% da região Nordeste (a qual representa
18% do território brasileiro). Alagoas tem como limites os estados de Pernambuco,
Sergipe e Bahia.
O Censo 2020 do IBGE constatou uma população de 3.365.351 habitantes,
sendo que 72% residem na área urbana. De acordo com as estimativas
populacionais do IBGE, em 1992, até o ano de 2017, Alagoas teve um acréscimo
populacional de 32%, passando, nesses 26 anos, de 2.548.092 para 3.375.823 de
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habitantes. Este número corresponde a 6,4% do total da região Nordeste e a 1,6%
do total da população nacional.
A faixa litorânea, com cerca de 220 km de extensão, corresponde ao limite da
mesorregião do Leste Alagoano, subdividido em 6 microrregiões, englobando
inclusive a microrregião de Maceió, capital do estado. Este também abriga a
mesorregião do Agreste Alagoano, correspondendo às regiões de Arapiraca,
Palmeira dos Índios e Traipú. Por fim, a mesorregião do Sertão Alagoano é
representada pelas microrregiões Batalha, Alagoana do Sertão do São Francisco,
Santana do Ipanema, e Serrana do Sertão Alagoano.
O Instituto Federal de Alagoas está inserido nesse contexto por conta da sua
grande capilaridade regional, estando presente por todo o estado com 16 campi,
sendo responsável direto pela formação profissional nos níveis técnico, superior e
pós-graduação e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das
diversas regiões do estado.
Também oferta cursos em diversos polos, em parceria com a UAB,
favorecendo, a população local e circunvizinhas, oportunidades de um ensino
superior de qualidade.
A publicação “perfil socioeconômico de Alagoas”, de 2015, aponta que os
indicadores sociais do estado demonstraram avanços nos últimos anos, ainda que
abaixo da média nacional. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estadual
(Figura 1), por exemplo, que abrange indicadores de saúde, educação e renda, foi
de 0,370 em 1991, elevando-se para 0,631 em 2010, onde quanto mais perto de 1,
melhor o indicador. Quanto ao Índice de Gini, que mensura a desigualdade, o estado
apresentou um resultado de 0,6343, em 2010, conforme dados do DATASUS, onde
quanto mais perto de 0, melhor o indicador.
Uma ponderação sumária desses números indica a necessidade premente de
promoção do desenvolvimento da sociedade e resgate de inúmeras pessoas para
um estágio de melhor qualidade de vida.
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Figura 1: Alagoas – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM

Fonte: PDI - IFAL 2019/2023 (2019).
Os indicadores apontados revelam parte da realidade de uma região do Brasil
correspondente a menos de 1% do território nacional, mas que, ainda assim, abarca
uma imensidade de características próprias, peculiares, que revelam uma grande
diversidade intra-regional – diversidade esta que é basicamente a grande virtude do
Brasil.
Essa heterogeneidade também se revela nas discrepâncias socioeconômicas
dentro do próprio estado, e a multiplicidade cultural que há entre o litoral, agreste e o
sertão de Alagoas. As necessidades e demandas das pessoas que aí vivem
necessitam de muitos investimentos, públicos e privados, com vistas à promoção do
desenvolvimento econômico e social das comunidades locais.
Todavia, a lógica do setor privado, naturalmente focado no lucro/retorno sobre
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o investimento feito, e que seja um retorno seguro, rápido e alto, não condiz com a
necessidade da população em geral, que para não ficar desassistida, recorre ao
investimento público, que toma um lugar de destaque em toda a conjuntura de
gestão das políticas implementadas para os cidadãos.
Assim, as demandas e necessidades das populações das diversas regiões do
estado de Alagoas precisam ser atendidas, em sua maior parte, pelos investimentos
públicos, o que enseja necessariamente na cobrança por aprimoramento técnico e
qualificação dos diversos profissionais que estarão realizando a gestão de tantas
obras e serviços públicos, desde a construção de estradas, barragens, adutoras,
instalações de saneamento básico, tratamento de esgotos, coleta e processamento
de resíduos sólidos, até gestão de hospitais, escolas, serviços de vigilância e
guardas municipais, sem esquecer a elaboração e gestão de diversos contratos de
concessões, permissões e autorizações públicas.
Assim, toda a população do estado requer e demanda investimentos públicos,
mas as necessidades mais urgentes das pessoas são distintas quando se analisa
cada região do estado. Assim, as pessoas que habitam o sertão do estado
demandam investimentos públicos distintos dos que estão na microrregião do litoral,
por exemplo, quanto aos investimentos em obras de drenagem pluvial – águas das
chuvas, ou na gestão da logística do fornecimento de merenda escolar para
unidades escolares em zona rural, ou na gestão da coleta de resíduos sólidos, para
aterros sanitários consorciados de diversos municípios, ou no controle de doenças
endêmicas em regiões ribeirinhas – em localidades com rios perenes. Ou seja, cada
região demanda e exige investimentos públicos com prioridades distintas. A taxa
média anual de desemprego alagoana, em 2018, ficou em 17%, o segundo pior
desempenho, à frente apenas do Amapá (20,2%). Já o rendimento domiciliar per
capita mensal do trabalhador alagoano, em 2021, ficou em R$ 796, abaixo do salário
mínimo vigente (R$ 1.100,00) e do rendimento médio do país (R$ 2.213,00), sendo o
segundo pior resultado, à frente apenas do Maranhão (R$ 676,00). Além disso,
49,8% da população encontra-se abaixo da linha de pobreza, ou seja, possui
rendimento de até R$406,00 por mês, de acordo com a Síntese de Indicadores
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Sociais (IBGE, 2017).
O PIB de Alagoas, em 2016, correspondeu a 5,5% do PIB nordestino e a
0,8% do nacional. Na Figura 2 temos a distribuição do PIB dos municípios
alagoanos, sendo que os com maior participação no PIB estadual foram: Maceió
(43,08%), Arapiraca (8,11%), Marechal Deodoro (3,31%), Coruripe (3,14%) e Rio
Largo (1,98%). Dentre aqueles com pior participação, tivemos: Belém (0,07%),
Palestina (0,07%), Mar Vermelho (0,06%) e Pindoba (0,06%). A capital alagoana foi
o único município do Estado a entrar na lista dos 100 com maior participação
nacional (38a colocação).

Figura 2: PIB dos municípios alagoanos (2016) – preços correntes.
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Fonte: PDI IFAL 2019/2023 (2019)
Apesar do recuo em toda economia alagoana no ano de 2016, o setor de
serviços, mesmo com a variação negativa, em termos reais, de 1,15%, foi o mais
importante na composição do valor agregado da economia, tradicionalmente
baseada na agricultura, tendo como principal produto a cana-de-açúcar. Assim,
Alagoas ainda se caracteriza por uma economia pouco diversificada, o que provoca,
necessariamente, uma forte dependência dos recursos, investimentos e gestão
públicos.
Dessa forma, registra-se a importância de que haja cada vez mais qualidade
no investimento e na gestão do setor público, considerando a sua importância para a
economia local e para o desenvolvimento social das regiões do estado, por meio dos
serviços ofertados e das políticas públicas implementadas. Tal exigência é ainda
mais imprescindível na esfera municipal, onde se tem um grande número de
municípios que sobrevivem quase que exclusivamente de recursos do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM e dos repasses de programas sociais da União.
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Além disso, o IBGE (2019) indica que apenas 10,3% dos alagoanos com mais
de 25 anos de idade possuem nível superior completo. No contexto do mundo
amplamente globalizado, onde a informação e o conhecimento ditam o perfil de
competitividade de cada nação, a oferta de um curso tecnológico em Gestão
Ambiental vem preencher uma importante lacuna no estado de Alagoas, uma vez
que é notória a necessidade de formação de gestores com qualificação técnica de
alto nível, quer seja na graduação ou especialização, contribuindo e mesmo
fomentando a melhora dos indicadores sociais e, principalmente, auxiliando
diretamente na formação dos futuros gestores públicos, capazes de melhor gerir os
investimentos e promover o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico e social
das pessoas.
A função do curso tecnológico em Gestão Ambiental é apresentar e discutir
as transformações que têm passado o meio ambiente, as forças produtivas e a
estrutura governamental brasileira, com ênfase no espaço público municipal, tendo
em vista que é na cidade que a vida das pessoas acontece. Nessa perspectiva, o
curso auxiliará para preparar os futuros gestores, com capacitação abrangente, com
perfil estratégico e operacional, capazes de instrumentalizar as melhores técnicas de
gestão, com amplo conhecimento das permissões e limites legais, que possam
suprir, em curto prazo, as carências técnico-operacionais mais urgentes referentes à
gestão ambiental nos mais diversos contextos, a partir dos conceitos mais modernos
técnicas e das teorias ambientais.

5 – ASPECTOS INSTITUCIONAIS
5.1 – MISSÃO
Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar
cidadãos críticos para o mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento
sustentável.
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5.2 – PRINCÍPIOS E VALORES
• Ética
• Inovação;
• Responsabilidade social;
• Compromisso Institucional;
• Gestão participativa e democrática;
• Excelência;
• Sustentabilidade;
• Respeito à diversidade;
• Inclusão social.

5.3 – Outros aspectos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, também
denominado Instituto Federal de Alagoas (IFAL), foi criado por meio da Lei no
11.892/2008, que estabeleceu a implantação da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, com 38 Institutos, dois Cefet's, uma Universidade
Tecnológica e o Colégio Pedro II.
Em Alagoas, o IFAL é resultado de uma junção entre o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet/AL) e a Escola Agrotécnica Federal de
Satuba (EAFS). O Cefet (antes Escola Técnica Federal de Alagoas) é originário da
Escola de Aprendizes e Artífices, que foi criada em 23 de setembro de 1909 pelo
presidente Nilo Peçanha, com cursos profissionalizantes, enquanto a Agrotécnica de
Satuba foi implantada em 30 de agosto de 1911, para oferta de cursos técnicos da
área agrícola.
Trata-se de uma instituição de educação profissional e superior, vinculada à
Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação
(Setec/MEC), e que detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e disciplinar equiparada às universidades federais.
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Com esse status, o IFAL é um complexo de educação que engloba pesquisa,
extensão e ensino desde a formação básica à pós-graduação, proporcionando,
deste modo, uma formação integral aos cidadãos, por intermédio dos cursos de
formação inicial, técnicos, superiores de tecnologia, bacharelado, de licenciatura e
pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
O IFAL é composto pela Reitoria e cinco pró-reitorias (Ensino, Pesquisa,
Pós-Graduação

e

Inovação,

Extensão,

Desenvolvimento

Institucional

e

Administração). Possui mais de 1800 servidores e atende a mais de 20 mil
estudantes, de modo a contribuir para a formação profissional e inserção de jovens e
adultos no mundo do trabalho, com credibilidade e qualidade de ensino.
Atualmente, o IFAL dispõe de 16 campi, localizados em Maceió, Palmeira do
Índios, Satuba, Marechal Deodoro, Arapiraca, Piranhas, Penedo, Maragogi, Murici,
São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Rio Largo, Coruripe, Batalha, Viçosa
e um Campus Avançado no bairro de Benedito Bentes, em Maceió, o mais populoso
da capital alagoana.

6 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E PERFIL DO CURSO
O curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental do Ifal tem sua estrutura
curricular construída em conformidade com as normas do Conselho Nacional de
Educação – CNE, notadamente a RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2002, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização
e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia e PARECER CNE/CP:
29/2002, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Profissional de Nível Tecnológico.
A Figura 3 mostra uma representação gráfica da estrutura dos componentes
curriculares que compõem o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental,
organizado em seis semestres letivos.
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Figura 3: Representação gráfica da estrutura dos componentes curriculares do
curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Ifal.

6.1 – CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO
6.1.1 – Objetivo geral
Proporcionar ao mundo do trabalho profissionais com postura ética,
caracterizada pela responsabilidade social e ambiental para as gerações atuais e
futuras, capazes de propor medidas fundamentais para preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, a partir da harmonia entre o desenvolvimento
econômico e o meio ambiente, com efetivo respeito à dignidade da vida humana, à
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manutenção do equilíbrio socioecológico e à proteção dos recursos ambientais,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida no planeta.
6.1.2 - Objetivos específicos:
● Incentivar formação autônoma e pessoal, por meio de práticas pedagógicas
modernas, despertando o desenvolvimento de múltiplas capacidades do
discente;
● Desenvolver formação humanista;
● Incentivar a articulação eficaz do binômio teoria e prática, buscando valorizar
o aluno como um ser universal, que possa ter suas experiências
desenvolvidas em diferentes espaços de aprendizagem;
● Valorizar e promover a contínua busca do conhecimento para que, concluído
o curso, o aluno promova seu próprio desenvolvimento intelectual e
profissional autônomo e permanente;
● Desenvolver habilidades e competências que possibilitarão ao discente:
o Formular, executar, acompanhar, analisar e avaliar planos, programas,
projetos e atividades na área de gestão ambiental;
o Elaborar programas e projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos,
recursos

hídricos,

saneamento ambiental, emissões, unidades de

conservação, recuperação de áreas degradadas e políticas públicas;
o Integrar equipes de estudos de impacto e licenciamento ambientais;
o Integrar equipes de sistemas de gestão ambiental na linha das normas da
série ISO 14000, bem como conduzir outros processos de certificação na
área ambiental;
o Participar de equipes que promovam ações em educação ambiental e
ecoturismo, em comunidades e organizações;
o Gerenciar laboratórios destinados a análises físicas, químicas e biológicas
de águas, solo e ar;
o Cooperar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia comprometida
com a sustentabilidade e com o desenvolvimento local e/ou regional.

o Pensar criticamente a própria experiência e o próprio contexto social.
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6.2 – PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO E ÁREAS DE ATUAÇÃO
O curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental se enquadra no eixo
tecnológico “Ambiente e Saúde”, conforme o Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016, p. 11). Esse Catálogo traz em sua redação
o perfil profissional do egresso, o qual diz que o Tecnólogo em Gestão Ambiental:
Planeja, gerencia e executa atividades de diagnóstico, proposição de
medidas mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas. Coordena
equipes multidisciplinares de licenciamento ambiental. Elabora, implanta,
acompanha e avalia políticas e programas de educação ambiental, gestão
ambiental e monitoramento da qualidade ambiental. Vistoria, realiza perícia,
avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação. (BRASIL,
2016, p.11)

Já de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (BRASIL,
2010, p. 195), o Tecnólogo em Gestão Ambiental atua na elaboração e implantação
de projetos ambientais; gerenciamento da implementação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) nas empresas, implementação de ações de controle de emissão de
poluentes, administração de resíduos e procedimentos de remediação. Pode prestar
consultoria, assistência e assessoria.
O Tecnólogo em Gestão Ambiental formado no Câmpus Marechal Deodoro do
IFAL tem uma formação ética, visão crítica e com forte consciência ambiental. Sua
formação tem base humanista, sendo capacitado tecnicamente para o desempenho
de sua atividade profissional, seja nas atividades organizacionais correlatas ao
curso, nas áreas governamentais (públicas), em empresas privadas, nos
movimentos sociais urbanos e rurais e nas atividades do terceiro setor, focadas na
questão ambiental.
O egresso desta área entende a relação entre o ser social e o meio ambiente
a partir de uma visão holística de maneira a compreender relações e interações
entre as variáveis ambientais. Sua função principal é garantir o uso racional de
recursos naturais, de modo a preservar e conservar a biodiversidade em
conformidade com as premissas do desenvolvimento sustentável. Sua prática
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profissional pode ser desenvolvida tanto no espaço urbano como rural. Dessa forma,
desenvolve, implementa e gerencia programas de reciclagem, educação ambiental e
planos de saneamento; analisa o impacto das atividades humanas sobre o solo, a
água e o ar; e orienta a utilização dos recursos por técnicas que diminuam os
impactos ao meio ambiente.
O Tecnólogo em Gestão Ambiental possui autonomia intelectual, capacitação
para pesquisa, inovação e domínio tecnológico para as atividades específicas da
gestão ambiental, alicerçado na interdisciplinaridade para o desenvolvimento do
saber,

abrangendo,

assim, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores

relacionados com a formação geral do ser humano e, de forma específica, com os
assuntos mais diretamente relacionados com a questão ambiental.
No mundo do trabalho o tecnólogo em Gestão Ambiental possui competência
para atuar:
- Na identificação de formas básicas de atividade de exploração de recursos
naturais renováveis e não renováveis, que intervêm no meio ambiente;
- No manejo de forma sustentável dos ecossistemas, otimizando o uso dos
recursos naturais;
- No monitoramento e condução de práticas de uso dos recursos naturais
(água, solo e ar), avaliando as características físicas, e químicas e biológicas, bem
como a produtividade;
-

No

planejamento de atividades de educação ambiental como o

desenvolvimento de campanhas de conscientização relativas ao uso dos recursos
do meio ambiente;
- Na promoção da conscientização, relativas ao planejamento urbano e a
responsabilidade socioambiental;
- Na avaliação das causas e efeitos dos impactos ambientais coordenando
medidas de recuperação do meio ambiente;
- Na elaboração e/ou execução de relatórios e/ou estudos ambientais
(PCA/RCA, RAP, EIA/RIMA entre outros), bem como projetos de manejo ambiental,
utilizados nos processos produtivos e de exploração de recursos naturais;
- Em assessorias técnicas para cooperativas de trabalhadores urbanos e
rurais, e nos movimentos sociais;
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- Nas várias esferas administrativas e executivas de Instituições e
organizações

privadas

para:

a)

Assumir

a

consultoria,

implementação

e

coordenação de SGA em empresas e organizações industriais, prestadoras de
serviços e empreendimentos comerciais; b) Elaborar planos e ações, assim como
emitir pareceres, relatórios e laudos em que se exija a aplicação de conhecimentos
inerentes à área das ciências ambientais e às técnicas de organização; c) Conduzir
estudo, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle
de trabalhos nos campos das ciências ambientais e da administração geral;
- Em órgãos públicos ou governamentais e não governamentais para: a)
Avaliar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos ambientais em que se exija a
aplicação de conhecimentos técnicos e de organização; b) Interpretar e emitir
pareceres sobre pesquisas, planos, estudos, análises e trabalhos nos campos da
administração e ciências ambientais aplicadas; c) atuar em prol da adoção de
princípios éticos e de uma nova responsabilidade sócioambiental; d) Assessorar e
administrar entidades voltadas para a defesa de interesses socioambientais;
- Em assessorias, coordenações ou condução de procedimentos que
envolvem técnicas de estudos de viabilidade ambiental (EVA), de avaliação de
impactos ambientais (AIA), de estudos de impacto ambiental (EIA) e de relatórios de
impacto ambiental (RIMA);
- Em assessorias, consultorias, coordenações ou condução de procedimentos
visando à certificação na área ambiental, tais como processos de garantia de boa
origem, de baixo impacto socioambiental em cadeias de custódia e de
rastreabilidade de produtos;
- Na elaboração de termos de referência de um projeto;
- No desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando à avaliação,
conservação e preservação e monitoramento dos recursos naturais, bem como a
melhoria da qualidade de vida;
- Na realização de investigação científica e pesquisas aplicadas, transferindo
esses conhecimentos para o ambiente do sistema produtivo;
- Na identificação dos fatores ambientais que intervêm na qualidade de vida;
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- Na aplicação dos conhecimentos da Informática na gestão ambiental;
- Na utilização dos conhecimentos tecnológicos para solucionar problemas
relacionados com a poluição ambiental de atividades produtivas;
- Na avaliação dos impactos ambientais causados pela exploração dos
recursos naturais pelas atividades industriais, suas consequências na saúde, no
ambiente e na economia;
- Em equipes multidisciplinares de avaliação, estudos e relatórios de impactos
ambientais;
- Na elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas;
- Na utilização de métodos de análises para identificação dos processos de
degradação natural;
- Para compreender e utilizar sistemas de gestão, uso, manejo e conservação
do solo;
- Na identificação dos parâmetros de qualidade ambiental do solo, da água e
do ar;
- Na utilização dos procedimentos necessários ao monitoramento das
instalações destinadas ao tratamento e controle de resíduos líquidos, sólidos e
gasosos, provenientes de atividades urbanas, industriais e rurais;
- Na aplicação de métodos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos;
- Na aplicação de normas e legislação referentes ao lançamento de resíduos
sólidos e líquidos no meio ambiente;
- Nas atividades de exploração dos recursos naturais renováveis e não
renováveis;
- Na aplicação de avaliação econômica e ambiental e de danos ambientais;
- Na utilização dos mecanismos do zoneamento econômico ecológico (ZEE);
- Na utilização da legislação ambiental;
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- Na interpretação da legislação ambiental brasileira e internacional;
- No desenvolvimento de campanhas educativas para a conservação e
preservação do meio ambiente e qualidade de vida do homem;
- Na identificação de oportunidades de negócios, realização de análises
mercadológicas e de viabilidade econômica e financeira e consequente construção
de planos de negócios;
-

Na discussão de indicadores e padrões ambientais nacionais e

internacionais;
- Contribuindo efetivamente para o fortalecimento dos programas ambientais
local, regional, nacional e global;
- Analisando os aspectos sociais, econômicos, culturais e éticos envolvidos
nas questões ambientais;
- Avaliando modelos de gestão ambiental utilizado na exploração dos recursos
hídricos e sua relação com os processos produtivos;
- Utilizando sistemas de normas de gestão de bacias hidrográficas, visando
seus usos múltiplos;
- Analisando e aplicando modelos de gerenciamento de bacias hidrográficas;
- Demonstrando capacidade de trabalhar em equipe e cumprir normas de
segurança do trabalho;
- Utilizando adequadamente a linguagem oral e escrita com instrumento de
comunicação e interação social necessária ao desempenho da profissão;
- Para resolver situações-problema que exigem raciocínio abstrato, percepção
espacial, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas, criatividade e
manuseio de materiais e equipamentos.
Desta maneira, como podemos observar, o Gestor Ambiental poderá atuar
nos setores da sociedade, quais sejam, primeiro, segundo e terceiro setores.
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6.3 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DCN do curso: A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia
deverá contemplar o desenvolvimento de competências profissionais e será
formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, o qual
define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da instituição com
os seus alunos e a sociedade.
§ 1º A organização curricular compreenderá as competências profissionais
tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e
humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado em tecnologia.
§ 2º Quando o perfil profissional de conclusão e a organização curricular
incluírem competências profissionais de distintas áreas, o curso deverá ser
classificado na área profissional predominante.

6.4 – CARGA HORÁRIA
O curso tem matrícula semestral e apresenta carga horária total de 2.260
horas distribuídas em: 1600 horas para os componentes curriculares obrigatórios,
120 horas para os componentes curriculares optativos, 200 horas o estágio
curricular supervisionado obrigatório, 100 horas para o TCC,

240 horas para

curricularização da extensão.

6.5 – MATRIZ CURRICULAR
Uma das preocupações do Curso Tecnológico em Gestão Ambiental,
constitui-se na evidência de se implementar uma matriz curricular que além de
atender as exigências metodológicas de cada área, possa promover também um
conhecimento e uma práxis interdisciplinar e sistêmica.
Neste sentido, o Curso de Tecnológico em Gestão Ambiental, propõe a
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composição de uma matriz curricular que seja capaz de ao mesmo tempo em que
embasa o corpo discente para o conhecimento em diversas áreas, também os torna
capazes de compreender as imbricações existentes entre estas áreas de
conhecimento como uma dinâmica imprescindível de sua práxis profissional.
O curso também possui uma clara conexão entre as disciplinas de forma a
contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências, de acordo com o
perfil desejado do egresso.
Parte da carga horária de cada disciplina poderá ser cumprida, a critério do
professor e sendo aprovado pelo Colegiado do Curso, de forma semipresencial até o
limite de 20% da carga horária total dela. Além disso, também poderão ser ofertadas
disciplinas integralmente à distância, a critério do Colegiado do Curso. O total de
atividades semipresenciais não devem ultrapassar 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso, além de fazer uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) conforme Portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016 (BRASIL,
2016).
O Quadro 1 apresenta a Estrutura Curricular do Curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental, incluindo as cargas horárias das componentes curriculares
obrigatórias, optativas, curricularização da extensão, Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e Estágio. No Quadro 2 são apresentadas as disciplinas optativas do
Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Quadro 1 - Estrutura Curricular do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do
Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro.
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Campus Marechal Deodoro
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
AMBIENTAL

Carga
horária
mínima do
Curso:
2360
Início do
Curso:
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Componente Curricular

1º
Sem.

2º
Sem.

3º
Sem.

Códigos

Total
horas/aula
Diurno (50
min)

Total de
horas/aula
Noturno (40
min)

Total de
horas

ECOLOGIA

96

115,2

80

ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE

48

57,6

40

SOCIEDADE, CULTURA E
NATUREZA

48

57,6

40

FUNDAMENTOS DE GESTÃO
AMBIENTAL I

72

86,4

60

METODOLOGIA DA PESQUISA

48

57,6

40

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 1º SEMESTRE

360

432

300

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO

48

57,6

40

ESTATÍSTICA APLICADA I

48

57,6

40

FUNDAMENTOS DE GESTÃO
AMBIENTAL II

72

86,4

60

FUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

48

57,6

40

POLÍTICAS PÚBLICAS
SOCIOAMBIENTAIS

48

57,6

40

QUÍMICA AMBIENTAL

48

57,6

40

PROJETO DE EXTENSÃO
AMBIENTAL I

96

115,2

80

OPTATIVA I

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 2º SEMESTRE

456

547

380

GESTÃO DE ÁREAS URBANAS

48

57,6

40

FUNDAMENTOS DE GESTÃO
AMBIENTAL III

48

57,6

40

GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

48

57,6

40

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

48

57,6

40
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4º
Sem.

5º
Sem.

6º
Sem.

RECURSOS NATURAIS E FONTES
DE ENERGIA

72

86,4

60

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

48

57,6

40

ESTATÍSTICA APLICADA II

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 3º SEMESTRE

360

432

300

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS

96

115,2

80

SEGURANÇA DO TRABALHO E
PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS

72

86,4

60

FUNDAMENTOS DE SOLOS

48

57,6

40

SANEAMENTO AMBIENTAL

48

57,6

40

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

48

57,6

40

PROJETO DE EXTENSÃO
AMBIENTAL II

96

115,2

80

OPTATIVA II

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 4º SEMESTRE

456

547

380

ECOEMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO

72

86,4

60

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

48

57,6

40

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

48

57,6

40

MANEJO E RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS DEGRADADAS

72

86,4

60

SIG E GEOPROCESSAMENTO
AMBIENTAL

96

115,2

80

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

48

57,6

40

ORIENTAÇÃO PARA TCC

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 5º SEMESTRE

432

518

360

AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO
AMBIENTAL

48

57,6

40
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AGROECOLOGIA

48

57,6

40

GESTÃO E TRATAMENTO DE
ÁGUAS E EFLUENTES LÍQUIDOS

48

57,6

40

PROJETO DE EXTENSÃO
AMBIENTAL III

96

115,2

80

OPTATIVA III

48

57,6

40

TOTAL DE HORAS 6º SEMESTRE

288

345,6

240

Total

1960

Componentes Curriculares Obrigatórios

1600

Componentes Curriculares Optativas

120

Curricularização da Extensão

240

TCC

100

Estágio Obrigatório

200

Atividades Complementares

100

TOTAL GERAL

2360

Quadro 2 - Componentes Curriculares optativas do Curso de Tecnologia em Gestão
Ambiental do Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro.
Componente Curricular

Códigos

Total
horas/aul
a Diurno
(50 min)

Total de
horas/aula
Noturno (40
min)

Total
de
horas

INGLÊS INSTRUMENTAL

48

57,6

40

INFORMÁTICA APLICADA

48

57,6

40

HISTÓRIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

48

57,6

40

LIBRAS

48

57,6

40

MONITORAMENTO AMBIENTAL

48

57,6

40

GESTÃO DE PROJETOS

48

57,6

40

ESPANHOL INSTRUMENTAL

48

57,6

40
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MARKETING AMBIENTAL

48

57,6

40

POLITECNIA E GESTÃO AMBIENTAL

48

57,6

40

RESÍDUOS SÓLIDOS E COOPERATIVISMO

48

57,6

40

NOÇÕES DE APICULTURA E MELIPONICULTURA

48

57,6

40

QUALIDADE AMBIENTAL

48

57,6

40

COMUNICAÇÃO VISUAL E MEIO AMBIENTE

48

57,6

40

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

48

57,6

40

ASPECTOS E IMPACTOS DAS EMBALAGENS
NO MEIO AMBIENTE

48

57,6

40

SISTEMA DE CAPTAÇÃO D’ÁGUA

48

57,6

40

6.6 RECOMENDAÇÕES
Para se matricular nos componentes curriculares especificados no Quadro 3,
é recomendado que o aluno tenha cursado e sido aprovado nos componentes
curriculares relacionados na coluna “Recomendações”. É importante destacar que
esses

componentes

curriculares

não

são

pré-requisitos,

sendo

apenas

recomendados por promoverem conhecimentos e saberes que permitem que o
aluno tenha melhor aproveitamento da disciplina na qual está se matriculando.
Quadro 3 – Componentes curriculares do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
do câmpus Marechal Deodoro do Ifal e suas respectivas recomendações.
Componente Curricular

Recomendações

ESTATÍSTICA APLICADA II

ESTATÍSTICA APLICADA I

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E
EFLUENTES LÍQUIDOS

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
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6.7

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

1º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ECOLOGIA
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( X )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( X ) Qual(ais)?
Visitas técnicas

Total de horas: 80

2 – EMENTA
Conceitos básicos em Ecologia. Níveis de organização em Ecologia. Fluxo de matéria e energia.
Ciclos biogeoquímicos. Ecologia de populações e comunidades. Crescimento Populacional.
Fatores Limitantes. Sucessão ecológica. Biomas terrestres e aquáticos. Atividades humanas e
processos ecológicos

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
RICKLEFS, Robert; RELYEA, Rick; BUENO, Cecília. A economia da natureza. 7ª edição. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

TOWNSEND, Colin R; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos em ecologia. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2010.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas.
4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
CAPRA, F.. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São
Paulo: Cultrix, 1996.
GUATTARI, F.. As três ecologias. 21. ed. São Paulo: Papirus, 2014.
MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio de
Janeiro: Garamond, 2009.
VALENTIN, J. L.. Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados
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ecológicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2012.
INTERNET - https://www.infolivros.org/livros-de-ecologia-gratis-pdf/

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( x ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Economia do meio ambiente. Pressupostos da valoração dos recursos naturais. Valoração dos
recursos naturais. Políticas públicas ambientais, ética e valor do meio ambiente. Instrumentos de
gestão institucional. Instrumentos de orçamento. Processo decisório em políticas ambientais.
Órgãos e agências reguladoras e legislação brasileira do controle dos produtos.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Ricardo Ribeiro. Administração verde: o caminho sem volta da sustentabilidade
ambiental nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 296 p. ISBN: 9788535285161.
CAMARGO, P. L. T. Economia Ambiental. Ouro Preto: e-Tec/MEC, 2014. Disponível em:
https://www.ifmg.edu.br/ceadop3/apostilas/economia-ambiental. Acessado em 06/09/2021.
CARVALHO, Cícero Péricles de. Análise da reestruturação produtiva da agroindústria
sucroalcooleira alagoana. 3. ed. revisada e ampliada. Maceió: EDUFAL, 2009. 113 P. ISBN:
9788571774650.
SOUZA, Amaury de. A classe média brasileira: ambições, valores e projetos de sociedade. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010. 174 p. ISBN: 9788535237740.
SCHMITZ, Heribert (Organizador). Agricultura familiar: extensão rural e pesquisa participativa.
1. ed. São Paulo: Annablume, 2010. 351 p. ISBN: 9788539101689.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABRAMOVAY, R. Muito além da economia verde. Editora Abril, São Paulo, 248 p. 2012.
CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL. Política Ambiental - n. 8, jun. 2011 – Belo Horizonte:
Conservação Internacional, 2011.
FURTADO, C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto: Centro
Internacional Celso Furtado, 2009.
HARVEY, D. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. São Paulo, SP: Boitempo, 2011.
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IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável: Brasil 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf. Acessado em 06/09/2021.
KINSLEY, Michael. Capitalismo criativo: o que grandes líderes falam sobre os passos da nova
economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MOCHÓN, F. Princípios de economia. Pearson Prentice Hall, São Paulo (SP), Brasil, 2007.
PRADO JÚNIOR, C.. História econômica do Brasil. 43ª ed. Brasiliense, São Paulo, Brasil,
2012.
SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
TOMAS, J. M. Economia Ambiental: fundamentos, políticas e aplicações. Cengeage
Learning. São Paulo, Brasil, 2010.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SOCIEDADE, CULTURA E NATUREZA
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( X ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( x ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Principais correntes teórico-metodológicas que abordam a relação entre sociedade, cultura e
natureza (meio ambiente). A partir de uma leitura interdisciplinar, matizada pela antropologia e
sociologia, entender o pensamento da sociedade monitorado por um olhar da cultura e do meio
ambiente. Assim, tecendo a relação homem meio ambiente por meio das determinações sociais
e culturais. Relação entre natureza e cultura. Conceito de cultura e de sociedade. Estudo das
diferenças. Relações sociais e meio ambiente. Processo de construção da realidade social e
cultural. Simbolismo e imaginário ambiental. Cultura, ideologia e representações sociais da
natureza. Cultura, identidade e novas identificações ecológicas.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Marcos de (1999), O que é Natureza - Volume 243. Coleção Primeiros Passos.
DAMATTA, Roberto (1987), Relativizando, uma introdução à antropologia social, Rio de Janeiro:
Rocco.
DIEGUES, Antônio Carlos (1996), O mito moderno da natureza intocada, São Paulo: Hucitec.
EAGLETON, Terry. A ideia de Cultura. São Paulo: Unesp, 2005.
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ENGELS, Friederich (1952 [1876]), O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em
Homem In (http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/macaco.html).
ELIAS, Norbert (1994), O processo civilizador. Formação do Estado e civilização, volume 2, São
Paulo: Jorge Zahar
FOLADORI, Guillermo. Avanços e limites da sustentabilidade social. R. paran. Desenv., Curitiba,
n. 102, p. 103-113, jan./jun. 2002
__________________ & TAKS, Javier. UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO
AMBIENTAL. In.: MANA 10(2):323-348, 2004.
Laplantine, F. (2006). Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense
LÖWY, Michael (1994), As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, São Paulo:
Cortez Editora.
___________________, Ecologia e Socialismo. São Paulo: Cortez, 2005.
MARX, K, Manuscritos econômicos filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2001.
________, O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, s.d, Livro 3, V. 6.
________ e ENGELS. A Ideologia Alemã. Lisboa, Editorial Presença, [s.d].
________, Crítica ao Programa de Gotha – Observações sobre o Programa do Partido Operário
Alemão. In: RICARDO, Antunes (org). A Dialética do Trabalho – Escritos de Marx e Engels. São
Paulo. Expressa Popular, 2004.
WALDMAN, Mauricio (2006), MEIO AMBIENTE & ANTROPOLOGIA - 1aed: Senac-SP. coleção:
série meio ambiente - vol. 6
MORAIS, Regis (1992), Estudos de filosofia da cultura, São Paulo: Edições Loyola.
MOREIRA, Roberto José (2000). “Críticas ambientalistas à Revolução verde”. Estudos
sociedade e agricultura, n° 15, Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, pp. 39-52.
MORRONE, Eduardo Corrêa, MACHADO, Carlos Roberto da Silva. A NATUREZA EM MARX E
ENGELS: Contribuição ao debate da questão ambiental na atualidade. In Rev. eletrônica Mestr.
Educ. Ambient. ISSN 1517-1256, v. 24, janeiro a julho de 2010.
MORUZZI MARQUES, Paulo Eduardo e BLEIL, Susana Inez (2000), “A identidade cultural
desafia a globalização: o desabafo dos agricultores franceses”, in Estudos sociedade e
agricultura, n° 15, Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, 2000, pp. 158-177.
Neves, W. A. (1996), Antropologia Ecológica: um olhar materialista sobre as sociedades
humanas. São Paulo: Cortez.
Peto, Lucas Carvalho e Verissimo, Danilo Saretta NATUREZA E PROCESSO DE TRABALHO
EM MARX. Psicologia & Sociedade [online]. 2018, v. 30 [Acessado 25 Novembro 2021] ,
e181276. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30181276>. Epub 13 Dez
2018. ISSN 1807-0310. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30181276.
POLANY, Karl (2000),A grande transformação: as origens de nossa época, São Paulo: Campus.
SACHS,Ignacy (1986), Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Editora Vértice.
THOMPSON, John (1995), Ideologia e cultura moderna, Petrópolis: Editora Vozes.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda
21.13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
DIAS, G. F. Educação e gestão ambiental.São Paulo: Gaia, 2015.
LISBOA, C. P.; KINDEL, E. A. I. (org.). Educação ambiental: da teoria à prática. Porto Alegre, RS:
Mediação, 2012.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M.C.F. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo:
Manole, 2005.
RUSCHEINSKY, A.(org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre, RS: Artmed,
2002.
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SATO, M.; CARVALHO, I. Educação Ambiental: Pesquisa e desafios. RS: Artmed, 2005.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL I
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 3

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( X ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 60

2 – EMENTA

Contextualização das abordagens e teorias da administração e enfoque nos tipos de
liderança e nos modelos de gestão. Conceitos e princípios da gestão ambiental no
contexto empresarial
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, práticas e instrumentos. 3ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. revista e
atualizada. São Paulo: Atlas, 2011
DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011
DAFT, Richard L. Administração 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru Fundamentos da Administração : introdução à teoria geral
e aos processos da administração 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa :
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental e Responsabilidade Social : conceitos, ferramentas e
aplicações. São Paulo: Atlas, 2009
DEMAJOROVIC, J.; VILELA JUNIOR, A. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental. São
Paulo: SENAC, 2006.
PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, Marcelo de A.; BRUNA, Gilda C. Curso de Gestão Ambiental.
Barueri, São Paulo: Manole, 2004.
Seiffert, Mari Elizabete Bernardini. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental : desafios e
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perspectivas para as organizações, 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Senac, 2006

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: METODOLOGIA DA PESQUISA
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Conhecimento e ciência: a origem e a evolução do pensamento científico. O Saber Ambiental e a
Ciência. Diferentes concepções da pesquisa científica – abordagens qualitativa e quantitativa. O
papel do pesquisador frente ao processo de pesquisa. Legislação e normas da ABNT. Fases de
desenvolvimento e elaboração de uma pesquisa científica. Marco teórico e metodológico da
pesquisa científica. Instrumentos para coleta de dados. Elaboração de projeto de pesquisa.
Fontes Bibliográficas. Busca de dados pela Internet. Instrumentos para redação de relatórios
técnicos e científicos. A pesquisa-ação em projetos de Educação Ambiental – Estudo de Casos.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018.
KÖCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à
pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas,
2017, 373 p.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010, 158 p.
BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: Um manual
prático. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 12.
ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. São
Paulo, SP: Cortez, 2016. 317 p.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
Semestre: 1º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( X ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Concepções de leitura e produção de textos técnico-científicos, visualizando o uso da linguagem
no grupo social. Prática da leitura. Estudo do texto: processos de redução, de análise e
interpretação e de ampliação. Produção Textual (oral e escrita). Produção de textos adequada à
finalidade, à situação e aos destinatários. Produção de textos dissertativos. Produção de textos
que circulam no meio social: Textos publicitários, textos técnicos. Relação de processo de
reflexão crítica com a produção textual; Argumentação e produção textual. Linguagens verbal e
não verbal. Denotação e conotação. Componentes essenciais da comunicação. Funções da
linguagem. Comunicação clara, concisa e objetiva. Comunicação oral e escrita de relatório.
Leitura e interpretação de projetos. Mecanismos de compreensão e de construção da
textualidade nos textos. A questão da referência no texto. Intertextualidade e polifonia nos textos.
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de colocação pronominal.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, I. Lutar com Palavras: Coesão & Coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Ampliada e atualizada pelo
Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
BELTRAO, O.; BELTRAO, M. Correspondência: linguagem e comunicação. São Paulo:
Atlas,1998.
BLIKSTEIN, I. Como falar em público: técnicas de comunicação para apresentações. São
Paulo: Ática, 2010. (Conforme a nova ortografia da língua portuguesa).
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. 16ª ed. São Paulo: Ática, 2003.
______________________. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática,2009.
KOCH, I. G.V. A coesão Textual. São Paulo: Contexto, 1989.
MARTINS, D.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 28. Ed. Porto Alegre: Atlas, 2009.
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MEDEIROS, J. B. Português instrumental: para cursos de contabilidade, economia e
administração. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASSI, S. A comunicação verbal: arte da persuasão. São Paulo: Madras, 2008.
FARACO, C.A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 17ª ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2008.
KOCH, I.V. Argumentação e linguagem. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002.
KOCH, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
KOCH, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2ª ed. São Paulo:
Contexto, 2010.
VANOYE, F. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.

2º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)? Aulas de campo e Visitas
técnico-pedagógicas.

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Base conceitual da Biologia da Conservação. Biologia da Conservação e diversidade biológica.
Níveis de diversidade biológica. Benefícios da conservação da diversidade biológica. Ameaças à
diversidade biológica. Vulnerabilidade à extinção. Conservação de populações e espécies. Os
problemas das pequenas populações. História Natural e Autoecologia. Monitoramento das
populações. Estabelecimento de novas populações. Estratégias de conservação ex situ.
Categorias utilizadas para definição do grau do risco de extinção das espécies, segundo o
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método da IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza). Proteção legal de
espécies. Conservação de comunidades. Acordos internacionais para a conservação da
diversidade biológica.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CULLEN JUNIOR, Laury; RUDRAN, Rudy; VALLADARES-PADUA, Cláudio (Orgs.). Métodos de
estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. 2. ed. Curitiba: UFPR,
2006. 652p.
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina: E.
Rodrigues, 2001. 328p.
TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos em ecologia. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2010. 576p.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, Maria Lúcia M. Nova da; BAJGIELMAN, Tamar (Orgs.). Estratégia Nacional para a
conservação ex situ de espécies ameaçadas da flora brasileira. Centro Nacional de
Conservação da Flora – CNC Flora: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Andrea
Jakobsson Estúdio, 2016. 24p. Disponível em:
&lt;http://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/66&gt;. Acesso em: 08 mar. 2021.
FRANCO, José Luiz de Andrade. O conceito de biodiversidade e a história da biologia da
conservação: da preservação da wilderness à conservação da biodiversidade. Rev. Hist.
(São Paulo), v. 32, n. 2, p. 21-48, jul./dez. 2013.
ICMBio. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasília: ICMBio, 2018.
4162p.
MARTINS, Marlúcia Bonifácio; JARDIM, Mário Augusto Gonçalves (Eds.). Reflexões em
Biologia da Conservação. v. 1. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2018. 186p. Disponível
em: &lt;https://www.museu-goeldi.br/assuntos/publicacao/reflexoes-em-biologia-daconservacao_v1.pdf&gt;. Acesso em: 04 mar. 2021.
ROCHA, Carlos Frederico Duarte et al. Biologia da conservação: essências. São Carlos:
RiMa, 2006. 582p.
RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação: ciência da crise. Semina: Ciências Agrárias,
Londrina, v. 23, n. 2, p. 261-272, jul./dez. 2002.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ESTATÍSTICA APLICADA I
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40
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2 – EMENTA
Noções e conceitos básicos de estatística. Fases do método estatístico. População e amostra.
Técnicas de amostragem. Organização dos dados. Tabelas estatísticas e distribuição de
frequências. Representação gráfica dos dados. Medidas de Posição ou de Tendência Central.
Medidas de Dispersão, Correlação e Regressão Linear simples. Teste de significância. Práticas
em campo.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CRESPO, A. A. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2009.
FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 2011.
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística Geral e Aplicada. São Paulo: Atlas, 2005.
MUCELIN, C. A. Estatística. Curitiba: Livro Técnico, 2012.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES, M.; AYRES M.J.; AYRES, D.L. & SANTOS, A.S. 2005. BioEstat 5.0: Aplicações
Estatísticas nas Áreas das Ciências Biológicas e Médicas. Belém. Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.
BARBOSA, F. T. ABC da Bioestatística. Maceió: EDUFAL, 2009.
GUIMARÃES, P. R. B. Métodos quantitativos estatísticos. Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012.
LEVIN, J.; FOX, J. A., FORDE, D. R. Estatística para ciências humanas. 11ª. ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2012.
TAVARES, M. Estatística Aplicada à Administração. Florianópolis: Departamento de Ciências
da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
VIEIRA, Sonia. Introdução à Bioestatística. São Paulo: Elsevier, 1980.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL II
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 3

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 60

2 – EMENTA

O gerenciamento ambiental estruturado com os modelos e ferramentas de planejamento
e focado no desenvolvimento de indicadores de desempenho e sustentabilidade, e na
avaliação ambiental com uso das ferramentas da gestão ambiental como ecodesign,
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rotulagem ambiental e avaliação do ciclo de vida do produto correlacionado com a
logística reversa.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Gestão Ambiental: enfoque estratégico aplicado ao
desenvolvimento sustentável. 2ª ed amp. e revisadas. São Paulo: Makron Books, 2006.
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, práticas e instrumentos. 3ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. revista
e atualizada. São Paulo: Atlas, 2011.
DIAS, Reinaldo. Marketing Ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios. São Paulo: Atlas, 2007.
DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
DAFT, Richard L. Administração 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.
MAGERA, Márcio Os Caminhos do Lixo: da obsolescência programada à logística reversa.
Campinas/SP: Átomo, 2012.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru Fundamentos da Administração: introdução à teoria
geral e aos processos da administração. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico : conceitos, metodologia,
práticas 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa :
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social : conceitos, ferramentas e
aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.
BOWERSOX, Donald J. Logística Empresarial : o processo de integração da cadeia de
suprimentos 10ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011.
CASTIGLIONI, José Antônio de Mattos. Logística Operacional : Guia prático 2ª ed. São Paulo:
Érica, 2011.
DEMAJOROVIC, J.; VILELA JUNIOR, A. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental. São
Paulo: SENAC, 2006.
PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, Marcelo de A.; BRUNA, Gilda C. Curso de Gestão Ambiental.
Barueri, São Paulo: Manole, 2004.
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SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental : teoria e prática São Paulo: Oficina de
texto, 2004.
Seiffert, Mari Elizabete Bernardini. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental : desafios e
perspectivas para as organizações, 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Senac, 2006.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)? Aula de campo.

Total de horas: 40

2 – EMENTA
A evolução histórica e teórica da educação ambiental no Brasil e no mundo. Principais
documentos nacionais e internacionais sobre educação ambiental. Política Nacional de
Educação Ambiental (Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999). Educação ambiental em diferentes
espaços, tais como: escolas, prefeituras, empresas, áreas verdes, áreas protegidas, trilhas,
museus, veículos tradicionais e contemporâneos de mídia. A Educação Ambiental como eixo do
desenvolvimento sustentável. Concepção dos Valores Éticos. Cidadania e Meio Ambiente.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 03 dez. 2021.
CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo:
Cortez, 2016.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.
PHILIPPI JUNIOR, A.; BRUNA, G. C.; ROMÉRO, M. de A. Curso de Gestão Ambiental. Barueri, SP:
Manole, 2004.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da
Agenda 21.13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
CAPRA, F. et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável.
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São Paulo: Cultrix, 2006.
DIAS, G. F. Educação e gestão ambiental.São Paulo: Gaia, 2015.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M.C.F. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo:
Manole, 2005.
RUSCHEINSKY, A.(org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2002.
SATO, M.; CARVALHO, I. Educação Ambiental: Pesquisa e desafios. RS: Artmed, 2005.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOAMBIENTAIS
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
A questão sócio-ambiental. O Estado e as políticas públicas sócio-ambientais. Política pública
ambiental no Brasil. Política pública ambiental privada. Educação Ambiental e políticas públicas.
Trabalho e meio ambiente. Organizações não governamentais. Análises de Políticas Públicas
Sócio-ambientais – Estudo de Caso.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAVALCANTI, C. (org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas.
São Paulo: Cortez, 1993.
GONÇALVES, C. W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. São Paulo: Contexto, 1998.
LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São
Paulo: Editora Rev. dos Tribunais, 2007..
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 3ª
ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 2003.
SILVA, C. L. da; SOUZA-LIMA, J. E. de. Políticas Públicas e indicadores para o
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010.
WENDLAND, E.; SCHALCH, V. Pesquisas em meio ambiente: subsídios para a gestão de
políticas públicas. São Carlos: RIMA.
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4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, R. O.. Gestão ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento
sustentável. São Paulo: Makron Books.
BONETI, Lindomar Wessler. O silêncio das águas: políticas públicas, meio ambiente e
exclusão social. Ijuí: UNIJUÍ.
CARSON, R. Primavera silenciosa. 1. ed. São Paulo: Gaia, 2010. 327 p.
BAUMAN, Z. Globalização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008.
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 2008.
DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas.
LEFF, E. A complexidade ambiental. São Paulo: CORTEZ, 2003.
NALINI, J. R. Ética ambiental. Campinas: Millennium, 2001
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de
textos.
SECHI, L. Políticas Públicas: conceitos, esquema de análise, casos práticos. São Paulo:
Cengage Learning, 2012.
TAUK, Sâmia Maria. Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. São Paulo: Unesp.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: PROJETO DE EXTENSÃO AMBIENTAL I
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)? Pesquisa de campo e
laboratórios do Campus de acordo com as necessidades dos
projetos.

Total de horas: 80

2 – EMENTA
Ações de extensão envolvendo aplicações e/ou tecnologias sociais na área de ciências humanas
e correlatas aplicadas na realidade socioambiental. Conceito de extensão. História da extensão.
Extensão e ciências humanas. Extensão e politecnia. Extensão e EPT. Extensão e a importância
da Rede federal de EPT. Tecnologia social. Conceito de extensão tecnológica popular. Extensão
e movimentos sociais. Extensão e cooperativismo. Extensão e economia solidária.
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHMITZ, Heribert (Organizador). Agricultura familiar: extensão rural e pesquisa
participativa. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2010. 351 p. ISBN: 9788539101689.
THEODORO, Suzi Huff; DUARTE, Laura Goulart (organizador). Agroecologia: um novo
caminho para a extensão rural sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 233 p.
(Terra Mater) ISBN: 9788576171683.
ABREU, Magno Luiz de. A importância da extensão na educação profissional: o saber e o
fazer na prática educativa. Maceió: IFAL, 2018. 17 f. Monografia (Especialização em Docência
na Educação Profissional a distância) IFAL, 2018.
EL-DEIR, Soraya Giovanetti (Organizador). Educação ambiental no semiárido: propostas
metodológicas de extensão rural. Recife: EDUFRPE, 2012. 255 p. ISBN:
978858579461255.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 91 p.
LIMA, Irenilda de Souza (Organizadora). Extensão rural e o desenvolvimento local: uma
proposta metodológica para a relação da teoria com a prática. Recife: Edufrpe, 2012.
277 p. ISBN: 9788579461323.
BRASIL Ministério Da Educação. Extensão universitária : organização e sistematização.
Belo Horizonte: Coopmed, 2007. 112 p. ISBN: 9788585002916.
RAMALHO, Vitória Régia R. de Albuquerque Rocha. Indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão no IFAL: a realidade do campus Santana do Ipanema. Maceió: IFAL,
2019. 34 f. Monografia (Especialização em docência) IFAL, 2019 Trabalho em formato de
arquivo.
ALVES, Eliseu. Pobreza rural no Brasil: desafios da extensão e da pesquisa. Brasília:
CODEVASF, 1987. 79 p.
LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 8. ed.
Porto Alegre: Sulina, 2015. 272 p. (Coleção Cibercultura) ISBN: 9788520505779.
LAVILLE, Christian; DIONE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre Belo Horizonte: Artmed Edufmg Ed. Univ.
Federal de Minas Gerais, 2007. 340 p. (Fundamentos da Educação) ISBN: 9788573074895.
MARKERT, Werner (Organizador). Trabalho, qualificação e politecnia. Campinas: Papirus,
1996. 160 p. (Educação e Transformação) ISBN: 8530803620.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EXTENSÃO Universitária: organização e sistematização. Organização de Edison José Corrêa.
Coordenação Nacional do FORPROEX. In: FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1., 2007, Belo Horizonte. Anais […] Belo
Horizonte: Coopmed, 2007. 112 p. Disponível em:
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Organizacao-e-Sistematizacao.pdf .
Acesso em: 01 dez. 2021.
BRANCO NETO, Wilson Castello. Elaboração de projetos de pesquisa e extensão.
Florianópolis: IFSC, 2013. 28 p.
SÍVERES, Luiz (org.). A Extensão universitária como um princípio de aprendizagem.
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Brasília, DF: Liber Livro, 2013.

FEIJÓ, Glauco Vaz; SILVA, Thiago de Faria e (Coordenador). Ensino e pesquisa em história
e humanidades nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: desafios e
perspectivas. 1. ed. Brasília: IFB, 2017. 288 p. ISBN: 9788564124486.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12. ed. São Paulo: Cortez,
2017. 204 p. ISBN: 9788524924262.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: QUÍMICA AMBIENTAL
Semestre: 2º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)? Laboratório de Química e
Laboratório de Análises Ambientais.

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Introdução à Química Ambiental. Ciclos Biogeoquímicos. Química da hidrosfera: Água, ciclo da
água, parâmetros físico-químicos e biológicos. Poluição da água. Química da atmosfera:
Atmosfera terrestre. As camadas da atmosfera. Poluição atmosférica. Camada de ozônio. Efeito
estufa. Chuva ácida. Aquecimento global. Química da litosfera: Composição do solo. Formação
do solo. Característica do solo. Classificação do solo. Degradação e poluição do solo. Efeitos da
poluição. Análises físico-químicas e microbiológicas de águas e efluentes. Técnicas
instrumentais utilizadas para monitoramento de compostos orgânicos e inorgânicos no
meio-ambiente.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio
ambiente. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
BAIRD, C. Química Ambiental. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T. L.;
SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução à engenharia
ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental. Porto Alegre:
Bookman, 2009.
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. São Paulo: Pearson, 2009.
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4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANCO, S. M. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna, 1990.
CRUZ, HELENA MÁRCIA DA. Análises microbiológicas e físico-químicas: conceitos para
gestão ambiental. São Paulo: Editora Saraiva, 2014.
GALETTI, D.; LIMA, C. L. Energia nuclear: com fissões e com fusões. São Paulo: Editora
Unesp, 2010.
TELLES, DIRCEU D'ALKMIN. Ciclo ambiental da água: da chuva à gestão. São Paulo: Editora
Blücher, 2013.

3º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO DE ÁREAS URBANAS
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Introdução ao urbanismo. Evolução urbana brasileira. Usos do solo urbano. Espaço Urbano.
Urbanização e Meio Ambiente. Planejamento e gestão urbanos como ferramentas de promoção
do desenvolvimento socioespacial. Instrumentos e institucionalidades (Plano Diretor, Lei de
Zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Estatuto da
Cidade); Legislação Urbana.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A reprodução do espaço urbano. 1. ed. São Paulo: Edusp,
2008. 270 p. ISBN: 97885314002524.
GOMES, Paulo Cesar da Costa. A condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. 3. ed.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 304 p. ISBN: 9788528609561.
GUERRA, Antonio José Teixeira (Organizador). Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2011. 277 p. ISBN: 9788528614909.
MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 7.ed. Petrópolis, RJ:
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Vozes, 2013. 204 p. ISBN: 9788532626332.
SCHUTZER, José Guilherme. Cidade e meio ambiente: a apropriação do relevo no desenho
ambiental urbano. São Paulo: Edusp, 2012. 328 p. ISBN: 9788531412783.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A reprodução do espaço urbano. 1. ed. São Paulo: Edusp,
2008. 270 p. ISBN: 97885314002524.
ELIAS, Denise; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; SOARES, Beatriz Ribeiro (Organizadora).
Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional: Tandil e Uberlândia. 1. ed. São
Paulo: Expressão Popular, 2010. 288 p. ISBN: 9788577431588.
MENDONÇA, Francisco. Cidade, ambiente e desenvolvimento. [s.l.]: [s.n.], 2004. 276p.
MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson (Organizador). Desenvolvimento sustentável e gestão
ambiental nas cidades: estratégias a partir de Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 422 p.
ISBN: 857025766.MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo; MENDONÇA, Francisco. Clima
Urbano. [s.l.]: [s.n.], 203. 192p.
SANTOS, Milton; VIANA, Myrna T. Rego. O espaço dividido: os dois circuitos da economia
urbana dos países subdesenvolvidos. 2. ed. São Paulo: Edusp ed. Univ. de São Paulo, 2008.
433 p. (Milton Santos, 4) ISBN: 9788531408335.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL III
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( X ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA

Introdução à gestão de processo como interface das estruturas organizacionais. Noções
da ISO 9001:2015 e conceitos e princípios da gestão da qualidade.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DAFT, Richard L. Administração 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018
MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e Gestão Ambiental 5. ed., rev. e ampl. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2008
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996
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TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de
negócios focadas na realidade brasileira. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Ricardo Ribeiro, Administração Verde : o caminho sem volta da sustentabilidade
ambiental nas organizações Rio de Janeiro: Elsevier, 2016
DIAS, R. Gestão ambiental responsabilidade social e sustentabilidade. 2. São Paulo Atlas
2011.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
O componente curricular em questão trabalha enfoques conceituais ligados a áreas protegidas,
unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal, terras indígenas e
territórios quilombolas, além de estudar práticas de gestão e manejo destas áreas, bem como
aspectos legais correlatos. Criação, história e caracterização das Unidades de Conservação
brasileiras. Lei de criação do SNUC Lei 9.985/2000, definições e sua aplicação. Decreto 4.340
/2002, decreto de regulamentação do SNUC. Conselhos gestores e seus instrumentos de
governança, tais como regimento interno e acordos setoriais. Características e roteiro
metodológico para a elaboração de planos de manejo e zoneamento ambiental. Concessão de
serviços em unidades de conservação e avaliação da efetividade de gestão. Estudo de Casos
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII
da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000.
________ . Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428,
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de
14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 mai. 2012.
DOUROJEANNI, M. J; PÁDUA, M. T. J. Arcas à deriva: unidade de conservação do Brasil. Rio
de Janeiro: Technical books, 2013. 350 p. ISBN: 9788561368371.
OLIVEIRA JÚNIOR, Z. de. Áreas de preservação permanente urbana dos cursos d'água:
responsabilidade do poder público e ocupação antrópica à luz do novo código florestal e seus
reflexos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2014. 223 p. ISBN: 9788536248288.
PRIMACK, R. B; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001. vii,
327 p. ISBN: 8590200213
PIRATELLI, A. J.; FRANCISCO, M. R. (Organizador). Conservação da biodiversidade: dos
conceitos às ações. 1ª edição. Rio de Janeiro: Technical Books, 2013. 272 p. ISBN:
9788561368364.
ROCHA, C. F. D.; BERGALLO, H. G.; SLUYS, M. V.; ALVES, M. A. S. Biologia da conservação:
essências. São Carlos: RiMa, 2006.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AB' SÁBER, A. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São
Paulo: Ateliê Editorial, 2012.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Unidades de Conservação, 2019. Disponível em:
https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html. Acesado em:
08/09/2021.
________. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Gestão Participativa do SNUC. Brasília:
Ministério do Meio Ambiente, 2004.
________. Ministério do Meio Ambiente – MMA. O Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza. Brasília: MMA, 2011.
________. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Plano Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas – PNAP. Brasília: MMA, 2006.
MEDEIROS, R.; ARAÚJO, F. F. S. (Org.). Dez anos do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o
futuro. Brasília: MMA, 2011.
OLIVEIRA, J. C. C. Roteiro para criação de unidades de conservação municipais. Brasília,
DF: Ministério do Meio Ambiente, 2010.
SANTOS, S.-C. H. Direito ambiental: unidades de conservação, limitações administrativas.
Curitiba: Juruá, 2003..

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: RECURSOS NATURAIS E FONTES DE ENERGIA
Semestre: 3º

Código:
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Nº de aulas semanais: 3

Total de aulas:

Total de horas: 60

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA
Trabalho e Energia; Unidades e Medidas; Qualidade da Energia; Energia Líquida; Leis da
Termodinâmica; Fontes de Energia Renovável e Não-Renovável; Energia Hidráulica; Energia
Solar; Energia Eólica; Energia Geotérmica; Energia da Biomassa; Energia do Biogás; Petróleo;
Gás Natural; Carvão Mineral; Energia Nuclear; Matriz Energética do Brasil; Eficiência Energética;
Veículos Elétricos; Demanda Nacional de Energia; Produção mais Limpa; Seminários com casos
de sucesso de P+L; Construção de protótipo de gerador de energia renovável.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Guia para a
Produção Mais Limpa – Faça você mesmo. Rio de Janeiro RJ; 2005. (disponível on line em
https://cebds.org/publicacoes/guia-para-producao-mais-limpa-faca-vocemesmo/#.YZxf1dDMLrc )
GOLDEMBERG, J. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro: EDUSP,
1998.
MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S. E. Ciência ambiental. 13ª edição. São Paulo: Cengage
Learning, 2015.
PALZ, W. Energia solar e fontes energéticas. São Paulo: Editora Hemus, 1995.
ROSA, Luiz Pinguell. A reforma do setor elétrico no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 1998.
SENAI-RS. Implementação de Programas de Produção mais Limpa. Porto Alegre, Centro
Nacional de Tecnologias Limpas SENAI-RS/ UNIDO/INEP, 2003. (disponível on line em
https://www.senairs.org.br/documentos/implementacao-de-programas-de-producao-mais-limpa)
VASCONCELLOS, G. F. Biomassa: a eterna energia do futuro. São Paulo: Editora SENAC,
2017.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES, R. U.; AYRES, E. U. Cruzando a fronteira da energia: dos combustíveis fósseis
para um futuro de energia limpa. Porto Alegre: Bookman, 2012.
BENEDUCE, F. C. A. A sociedade energética e o meio ambiente.: Simões, 1998.
GOLDEMBERG, J. Energia e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Blucher, 2010.
LEITE, A. D. Eficiência e desperdício da energia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
HINRICHS, R. A; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. dos. Energia e meio ambiente. 3. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2014.
NETTO, A. G. e CRUZ, E. R. Experiência brasileira de pesquisa econômica em energia para
o setor rural. Brasília: EMBRAPA, 2000
SÓRIA, A. F. S. Eficiência energética. Curitiba, PR: Base, 2010.
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Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Conceito de direito. Acepções da palavra direito. Fontes do direito. Ramos do direito.
Interpretação das normas jurídicas. Tridimensionalidade do direito. Direito Ambiental. Conceito.
Direito constitucional e direito administrativo: importância para o gestor ambiental. Princípios
gerais do direito ambiental. Constituição federal e meio ambiente. Bens ambientais. Instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente. EPIA. Licenciamento ambiental. Responsabilidade civil e
reparação do dano ecológico. Crimes ambientais. Legislação ambiental. Principais resoluções do
CONAMA. Código Florestal
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORILLO, C. A. P.; MORITA, D. M.; FERREIRA, P. F. Licenciamento ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011.
MILARÉ, É. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 22. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.
SERETTE, C. F. Noções de direito. São Paulo: Copidart, 2002.
REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO. Florianópolis: CONPEDI,
2015.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Direito agrário brasileiro. 8. São Paulo: Atlas, 2009.
ANTUNES, P. de B. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 1. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002.
BARROS, W. P. Curso de direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2008.
BRAGA, B. [et al]. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento
sustentável. 2. São Paulo: Pearson, 2005.
PHILIPPI Jr. A.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de gestão ambiental. Barueri, SP:
Manole, 2004.
REISEWITZ, L. Direito ambiental e patrimônio cultural. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.
SABBAGH, R. B. Gestão ambiental. São Paulo: SMA, 2011.
SABOYA, J.; GONÇALVES, S.; MINC, C. Legislação e Gestão Ambientais: a Profissão do

56

Século XXI. Rio de Janeiro: Auriverde, 2004.
TRENNEPOHL, C.; DORNELLES, T.. Licenciamento Ambiental. Niterói: Impetus, 2007.
WAINER, A. H. Legislação Ambiental Brasileira – Subsídios para a História do Direito
Ambiental. Rio de Janeiro, Forense, 1991.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ESTATÍSTICA APLICADA II
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( X ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( X ) Qual(ais)? Lab. Informática

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Introdução ao ambiente de software estatístico (R, SPSS, PSPP, BioEstat, STATISTICA
ou similar) . Importação e exportação de dados em software estatísticos. Calcular variáveis e
aplicar filtros em software estatístico. Probabilidade e distribuições em software estatístico.
Estatística descritiva e gráficos fazendo de software estatístico. Realização de testes estatísticos.
Análise multivariada de dados utilizando softwares estatísticos.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FÁVERO, L. P. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com
excel, spss e stata. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
ERNESTO, A. Manual Treinamento SPSS. Disponível em:
http://www.ernestoamaral.com/docs/umng-132/SPSS.pdf Acessado em: 26/11/2021.
FIGUEIRÓ. R. Manual prático de bioestatística computacional. FOA, 2014. Disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/wp-content/uploads/2017/03/Bioestatistica.pdf Acessado em:
26/11/2021.
GOMEZ, R. S. (Mini)Manual de PSPP, alternativa libre a SPSS. Disponível em:
https://softtcm.files.wordpress.com/2014/04/pspp.pdf Acessado em: 26/11/2021.
LANDEIRO, V. L. Introdução ao uso do programa R. Disponível em:
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Landeiro-Introducao.pdf Acessado em: 26/11/2021.
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RITTER, M. do N.; THEY, N. H.; KONZEN, N. Introdução ao software estatístico R. Disponível
em:
https://professor.ufrgs.br/sites/default/files/matiasritter/files/apostila_introducao_ao_r_-_ritter_they
_and_konzen.pdf . Acessado em 26/11/2021.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PEREIRA, D. dos S. Utilização do aplicativo Microsoft Excel no ensino da estatística.
Macapá, 2010.
PETERNELLI. L.A. Conhecendo o R: uma visão estatística. Viçosa: Editora UFV, 2011.
HEIBERGER. R.M. R through Excel: a spreadsheet interface for statistics, data analysis,
and graphics .New York: Editora Springer, 2009.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Semestre: 3º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)? Lab. Informática, aula de
campo.

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Princípios e estratégias de educação ambiental. Métodos e técnicas de aprendizagem.
Programas de gestão em educação ambiental. Metodologias para Elaboração de Projetos de
Educação Ambiental.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS, G. F. Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 2010.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.
RAMPAZZO, L. Metodologia científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação.
São Paulo: Loyola, 2013.
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SILVA, F. I. C. da; SILVA, G. de S. (Orgs.). Normalizando: manual de elaboração de trabalhos
acadêmicos. Maceió, AL: IFAL, Sistema de Bibliotecas, 2020. 130p. Disponível em:
<https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-en
sino-pesquisa-e-extensao/arquivos/deliberacao-no-29-cepe-2020-anexo-manual-de-trabalhos-aca
demicos-do-ifal.pdf/view>. Acesso em: 03 dez. 2021.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, G. F. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. São Paulo: Gaia, 2012.
LISBOA, C. P.; KINDEL, E. A. I. (org.). Educação ambiental: da teoria à prática. Porto Alegre, RS:
Mediação, 2012.
PEDRINI, A. de G. Metodologias em educação ambiental. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. (5)
PHILIPPI JUNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e sustentabilidade. 2. ed. Barueri,
SP: Manole, 2011.
ROVER, A.; MELLO, R. O. Normas da ABNT: orientações para a produção científica. 1. ed.
Joaçaba: : Editora Unoesc, 2020. 222p.
RUSCHEINSKY, A. (org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre, RS: Artmed,
2002.

4º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 80

2 – EMENTA
Propiciar os conhecimentos dos conceitos que envolvem o Processo de Avaliação de Impactos
Ambientais, sua conceituação histórica, métodos e o papel que desempenha na Política de Meio
Ambiente. Aplicar os conceitos teóricos para caracterizar meio ambiente e analisar impactos
ambientais; pensar e agir com base nos conhecimentos conceituais, na compreensão dos
problemas e propor medidas que possam minimizar impactos ambientais adversos. Critérios
para seleção e licenciamento dos projetos. Competência dos órgãos federais, estaduais e
municipais nos EIA/RIMA. Estrutura dos EIA/RIMA. Termo de Referência. Valorações e
qualificações dos impactos ambientais nos meios físico, biótico, cultural e sócio-econômico.
Métodos de avaliação dos indicadores de impactos: metodologias.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, Ricardo Ribeiro. Administração verde: o caminho sem volta da sustentabilidade
ambiental nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 296 p.
PHILIPPI JR, Arlindo (Editor). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. 2ª edição atualizada e ampliada. Barueri: Manole, 2018. 980 p.
(Ambiental, 23)
PHILIPPI JR., Arlindo; BRUNA, Gilda Collet; ROMÉRO, Marcelo de Andrade (Editor). Curso de
gestão ambiental. Barueri: Manole, 2004. xx, 1245 p. (Coleção Ambiental, 1)
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo:
Oficina de Textos, 2006. 495 p.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio José Teixeira (Organizadora). Avaliação e
perícia ambiental. 13ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 284 p.
CONAMA. Livro CONAMA.
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/07/08/09_47_15_666_LivroConama.pdf
IBAMA-MMA. Avaliação de Impacto Ambiental: agentes sociais, procedimentos e
ferramentas.
https://www.academia.edu/39437964/AVALIA%C3%87%C3%83O_DE_IMPACTO_AMBIENTAL
_AGENTES_SOCIAIS_PROCEDIMENTOS_E_FERRAMENTAS
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IBAMA-MMA. GUIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL Relação Causal de
Referência de Sistema de Transmissão de Energia.
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2020/ibama-lanca-guia-de-avaliacao-de-impacto
-ambiental-para-licenciamento-de-linhas-de-transmissao/20201229Guia_de_Avaliacao_de_Impa
cto_Ambiental.pdf
GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista (Organizador). Impactos
ambientais urbanos no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 416 p.
REZENDE, Leonardo Pereira. Dano moral & licenciamento ambiental de barragens
hidrelétricas. 1ª. ed., 5ª tiragem. Curitiba: Juruá Editora, 2006. 137 p.
SANTOS, Luciano Miguel Moreira dos. Avaliação ambiental de processos industriais. 4.ed.
São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 136 p.
TORRES, Haroldo et al. População e meio ambiente: debates e desafios. 2ª edição. São
Paulo: Senac, 2006. 351 p.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SEGURANÇA DO TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS
Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 60

2 – EMENTA
A disciplina aborda noções gerais de assuntos relacionados à higiene e saúde no trabalho como
principais doenças, acidentes, riscos e equipamentos/técnicas de proteção e prevenção. Além
disso, trabalha aspectos legais relacionados ao tema e estuda o sistema de gestão de saúde e
segurança no trabalho, complementando a formação abrangente do discente, tornando-o capaz
de possuir uma visão holística.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2011. 378 p. ISBN: 9788522462728.
CAMPOS, A.; LIMA, G. B. A. A gestão do PPRA para o eSocial. São Paulo: SENAC São
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Paulo, 2016. 481p. ISBN: 9788539608911.
SOUTO, D. F. Saúde no trabalho: uma revolução em andamento. 2. ed. Rio de Janeiro:
Senac Nacional, 2007. 335 p. ISBN: 9788574582375.
WALDHELM NETO, N. Segurança do trabalho: os primeiros passos. 1. ed. Santa Cruz do Rio
Pardo, SP: Viena, 2015. 382 p. ISBN: 9788537103340.
WALDHELM NETO, N. CIPA: NR5 : implementando e mantendo. 2. ed. rev. Santa Cruz do Rio
Pardo, SP: Viena, 2018. 303p. ISBN: 9788537104538.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, N. J. Higiene na indústria de alimentos: avaliação e controle da
adesão e formação de biofilmes bacterianos. São Paulo: Varela, 2008. 412 p.
BARBOSA, A. A. R. Segurança do Trabalho. Curitiba: Livro técnico, 2011.
BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. 3 ed. São Paulo: Editora
Atlas S.A., 2010.
CALLENBACH, Et.; CAPRA, F.; GOLDMAN, L.; LUTZ, R.; MARBURG,
CAMPOS, A. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: uma nova abordagem.
19.ed. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2012.
CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem
holística. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CORINGA, J. E. S. Biossegurança. Curitiba, PR: Editora do Livro Técnico, 2010.
COSTA, H. J. Manual de Acidente do Trabalho. 5.ed. Curitiba: Juruá, 2011. 416p
EQUIPE ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 70.ed. São Paulo: Editora Atlas S.A.,
2012.
Equipe Grifo. Aplicando 5S na gestão da qualidade total. São Paulo. Pioneira: 2000
MIGUEL, L. Avaliação Ambiental de Processos Industriais. 4a edição. São Paulo. Oficina de
Textos. 2011.
PEPPLOW, L. A. Segurança do trabalho. Curitiba: Base, 2010. 256 p. (Educação
profissional Ensino médio técnico). ISBN 978-85-7905-543-0
SAFETY AND HEALTH AT WORK. ELSEVIER, 2010-. Trimestral. EISSN: 2093-7911.
Disponível em <https://www.sciencedirect.com/journal/safety-and-health-at-work >. Acesso
em 08 nov. 2018.
SALIBA, T. M; PAGANO, S. C. R. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do
trabalhador. 11.ed. São Paulo: LTr, 2015.
SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo:
Oficina de Textos, 2006. 495 p. ISBN 978-85-8623-879-6
Sandra. Gerenciamento ecológico. 1a edição. São Paulo. Cultrix:1993.
SOARES, P. Segurança em propriedades rurais. Viçosa - MG: Centro de
Produções Técnicas e Editora Ltda., 2004.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: PROJETO DE EXTENSÃO AMBIENTAL II

62

Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( X )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( X ) Qual(ais)?
Visitas técnicas; vivências experimentais em locais e/ou
associações que trabalhem com atividades de reciclagem,
reflorestamento, e correlatas.

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Ações de extensão envolvendo aplicações e/ou tecnologias aplicadas às ciências ambientais e
correlatas. A disciplina busca envolver o estudante em atividades de caráter ambiental dentro de
comunidades e auxiliar na construção de um cidadão cada vez mais consciente do seu papel
socioambiental. Além de proporcionar a construção da consciência ambiental de modo
transformador e construtor de novas posturas, hábitos e condutas dentro das comunidades, visa
também estimular a geração de rendas por meio de produtos e/ou atividades decorrentes da
disciplina.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento
sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2005. xiii, 318 p.
CONAMA - Resoluções.
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/07/08/09_47_15_666_LivroConama.pdf
CAMPBELL, Stu; MARTAKIS, Carla. Deixe apodrecer: manual de compostagem: a reciclagem
natural na horta e no jardim. Mem Martins, Lisboa: Europa-América, 1998. 150 p. (Euroagro)
ZANIN, Maria; MANCINI, Sandro Donnini. Resíduos plásticos e reciclagem: aspectos gerais
e tecnologia. São Carlos: Edufscar, 2009. 143 p.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADEODATO FILHO, Sergio. A arte da reciclagem. São Paulo: Horizonte, 2007. 122 p.
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Como destinar os resíduos urbanos. 3. ed.
Belo Horizonte: FEAM, 2007. 45 p. (Manual, 1)
GRIPPI, Sidney. Lixo: reciclagem e sua história : guia para as prefeituras brasileiras. 2. ed.
Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 166 p.
MATTOS, Neide Simões de; GRANATO, Suzana Facchini. Lixo: problema nosso de cada dia :
cidadania, reciclagem e uso sustentável. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 64 p.
MELO, Ariana Silva; SÁ, Layane Araújo. Levantamento de projetos de educação
ambiental no estado de Alagoas: aplicabilidade no município de Penedo-AL. Penedo: IFAL,
2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em nível médio e integrado em Meio
Ambiente) IFAL, 2019 Trabalho em formato digital.
SILVA, Virna Lisi Vieira da; GAIA, Rossana Viana; RAPOSO, Áurea Luiza. Design e
sustentabilidade: o uso do papel reciclado em projetos de interiores. Maceió: IFAL, 2013. 54
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnológico em Design de Interiores) - IFAL, 2013.
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Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE SOLOS
Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Fatores de formação do solo; características e propriedades do solo; sistemas de classificação
do solo; as principais classes de solos, suas propriedades e capacidade de uso; o solo, sua
aptidão e funções ambientais e produtivas.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. 10. ed. São Paulo:
Ícone, 2017. 355p. (Brasil Agrícola) ISBN: 9788527409803.
GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosangela Garrido
Machado (Org.). Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 10. ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 339 p. ISBN: 9788528607383.
LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos,
2010. 216 p. ISBN: 9788579750083.
PRIMAVESI, Ana. Pergunte ao solo e às raizes: uma análise do solo tropical e mais de 70
casos resolvidos pela agroecologia. São Paulo: Nobel, 2014. 270 p. ISBN: 9788521318378.
TEIXEIRA, P. C. [et al.] Manual de Métodos de Análise de Solo - 3ª edição. Brasília, DF :
Embrapa, 2017. Disponível em:
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181717/1/Manual-de-Metodos-de-Analise-deSolo-2017.pdf . Acesso em 09/09/2021.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KER, J.C.; RESENDE, M. CURI, N. et al. Mineralogia de solos brasileiros: interpretação e
aplicação.2.ed Lavras: UFLA, 2011.
KER, J.C.; CURI, N.; SCHAEFER, C.E.R. & TORRADO, P.V., eds. Pedologia: Fundamentos.
Viçosa, MG, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2012.
LEPSCH, I. F. 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
MALAVOLTA, E., PIMENTEL-GOMES, F.; ALCARDE, J.C.de. Adubos e
Adubações. Editora Nobel, 2002. 200p.
MELO, V.F.; ALLEONI, L.R.F. Química e mineralogia do solo. Vol. 1. Viçosa: SBCS, 2009.
NOVAIR, R. F., ALVARIZ, V. H., BARROS, N.F., FONTES, R.L.F., CANTARUTII,
OLIVEIRA, J.B. Pedologia aplicada. 4.ed.Piracicaba: FEALQ, 2008.
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R.B., NEVES, J.C.C. Fertilidade do Solo. 1a. Ed., Viçosa, 2007. 1017p.
SANTOS, G.A.; CANELLAS, L. et al. Fundamentos da matéria orgânica do solo:
ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto Alegre. Genesis, 2008.
SANTOS, H. G. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília-DF: Embrapa,
2018.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SANEAMENTO AMBIENTAL
Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
História do saneamento, Conceituação de saneamento básico e ambiental. Panorama do
saneamento ambiental no Brasil, Política federal de saneamento e políticas públicas
relacionadas com ênfase no princípios da universalização do acesso e integralidade, Plano de
saneamento básico, exercício da titularidade, endemias relacionadas ao saneamento,
Construção de Indicadores de Saúde e Saneamento Ambiental e do índice de salubridade
ambiental.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchentes. São Paulo: Oficina de
Texto, 2005. 304 p. ISBN: 8586238430.
PHILIPPI JR, Arlindo (Editor). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. 2ª edição atualizada e ampliada. Barueri: Manole, 2018. 980 p.
(Ambiental, 23) ISBN: 9788520432105.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANJOS JÚNIOR, A. H. Gestão estratégica do saneamento. Editora: Manole, 2011
BRASIL, FUNASA. Manual de Saneamento. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2004. 2.
______, FUNASA. 2º Caderno de pesquisa em engenharia de saúde pública. Brasília: FUNASA,
2010. CARVALHO, A.R.; OLIVEIRA, M. V. C. Princípios básicos do saneamento do meio. Ed.
SENAC, 2010.
CAVINATTO, V. M. Saneamento básico: fonte de saúde e bem estar. Editora: Moderna, 2002. 3.
FORATTINI, O.P. Ecologia, Epidemiologia e Sociedade. São Paulo, Artes Médicas: 2004.
GALVÃO Jr., A. C. Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgoto sanitário.
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Edição, São Paulo: Editora Manole, 2012.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. v.4. Rio de Janeiro: LTC, 5.ed. 2004.
HOFFMANN, Laurence D. BRADLEY, Geral L. Cálculo – Um curso Moderno e Suas Aplicações.
7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações. 6ª ed., São Paulo: Editora LTC,
2005.
NUVOLARI, A. Dicionário de saneamento ambiental. Editora: Oficina de Textos, 2013.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
Semestre: 4º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Introdução à saúde pública e seu panorama no Brasil. Conceitos básicos para o entendimento
das relações entre saúde e meio ambiente. Epidemiologia das principais doenças de interesse
público no país. Conceito de doença sazonal, epidemia, pandemia e as principais endemias. O
processo de Saúde e doença: conceito de fatores de risco, vetor, hospedeiro, reservatório,
agente etiológico, diversidade de microrganismos. A ecologia das doenças: identificação dos
principais sinais e sintomas das doenças tropicais e os métodos tradicionais e alternativos
utilizados em seus respectivos tratamentos e formas de prevenção. Políticas públicas e sistemas
de informação em saúde ambiental.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PHILIPPI JR., Arlindo, editor. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005. xvi, 842 p., il. (Ambiental, 2). (BC - 2\BG 4\BM – 6\) .
TUFFI MESSIAS SALIBA ... [ET AL.]. Higiene do trabalho e programa de prevenção de riscos
ambientais (PPRA). 2.ed. São Paulo: LTR, 1998. 255p. 2.ed. ( BC – 6\) .
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2010. 314 p. 3.ed. (BG – 5\).
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4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGUIAR, R. V. Processos de saúde / doença e seus condicionantes. Curitiba, PR: Livro técnico,
2011.
AMARAL, A. A. Controle e normas sanitárias. Curitiba, PR: Editora do Livro Técnico, 2011.
BARROS, R. T. V. et al. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios-volume
II. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995.
GERMANO, P. M. L. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas,
doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. Barueri, SP: Manole,
2011.
HELLER, L ; CASTRO, J. E. (Org.). Política pública e gestão de serviços de saneamento. 2.ed.
Belo Horizonte/Rio de Janeiro: UFMG/ FioCruz, 2013.
MEDRONHO, R. A.; BLOCH K. V; LUIZ R. R.; WERNECK G.L (eds.). Epidemiologia. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2009.
REY, L. Parasitologia : parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SILVA, L.F. Epidemiologia Ambiental: Fundamentos para Engenharia. São Paulo ElsevierSt,
2016.

5º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ECOEMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 3

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 60
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2 – EMENTA
Empreendedorismo e o econegócio. Startup. O processo de empreender – problematização,
criação da ideia (ideação), prototipagem, estrutura da proposta de negócio. Plano de negócios.
Inovação. Processo de inovação.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEST, Kathryn. Fundamentos de gestão do design. Porto Alegre: Bookman, 2012. 208 p.
ISBN: 9788540701465.
BORGES, Cândido (Organizador). Empreendedorismo sustentável. 1ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2014. 199 p. ISBN: 9788502218826.
DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4. ed. revista e
atualizada. São Paulo: Elsevier, 2012. 260 p. ISBN: 9788535247589.
DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios inovadores
para um mundo em transformação. 1ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 245 p. ISBN:
9788521624424.
DORNELAS, José et al. Plano de negócios com o modelo Canvas: guia prático de avaliação
de ideias de negócio a partir de exemplos. Rio de Janeiro: LTC, c2015. xii; 226p. ISBN:
9788521629634.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRITTO, F; WEVER, L. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo com grandes
nomes. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
COLETO, A. C. Legislação e organização empresarial. Curitiba: Livro técnico, 2010.
COVEY, S.R. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. 30.ed. Rio de Janeiro: BestSeller,
2007.
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de
sucesso Rio de Janeiro: Campus, 2007.
FRIEND, G. O segredo das empresas sustentáveis: a vantagem das estratégias ‗verdes‘.
Coleção Desafio. Lisboa/Portugal: Edições Centro Atlântico, 2009.
GARCIA, L.F. O perfil de quem se destaca sempre. São Paulo: Editora Gente, 2003.
Introdução. Empreendedorismo e o econegócio, oportunidades e problematização,
Plano de negócios, Inovação, ambiente de inovação (Incubadora de empresas, espaço
coworking, e startup) e ou sugestão: Projetos sustentáveis.
GAUTHIER, F. A. Empreendedorismo. Curitiba: Livro técnico, 2010.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: [fundamentos da criação e da
gestão de novos negócios].2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
Semestre: 5º

Código:
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Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Total de horas: 40

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA

Contextualização da questão ambiental e do desenvolvimento sustentável, seus
instrumentos de gestão ambiental e a importância do sistema de gestão ambiental como
processo de inovação para a sustentabilidade dos empreendimentos. E apresentar o
modelo de gestão integrada com ênfase nas Normas Ambientais ABNT14.000
(14.001:2015 e 14.004:2018)
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Gestão Ambiental : enfoque estratégico aplicado ao
desenvolvimento sustentável 2ª ed amp. e revisadas. São Paulo: Makron Books, 2006
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, práticas e instrumentos. 3ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. revista e
atualizada. São Paulo: Atlas, 2011
DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistema de gestão ambiental para empresas 2ª edição
revista e atualizada.Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, Marcelo de A.; BRUNA, Gilda C. Curso de Gestão Ambiental.
Barueri, São Paulo: Manole, 2004.
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental : implantação
objetiva e econômica 4. ed. revisada e ampliada São Paulo: Atlas, 2011

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Total de horas: 40
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Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA
Definição de Resíduos Sólidos. Geração de resíduos sólidos - impactos ambientais. Legislação
específica de Resíduos Sólidos. Caracterização e classificação de resíduos sólidos. Elaboração
de Planos Simplificados de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Minimização da geração de
resíduos - Não geração. Manejo de Resíduos Sólidos - Acondicionamento, coleta e transporte
dos resíduos sólidos. Aproveitamento de Resíduos Sólidos - Coleta seletiva, triagem,
reciclagem, reaproveitamento e Compostagem. Tratamentos e disposição final de resíduos
sólidos. Resíduos de serviço da saúde (RSS) e Resíduos Especiais
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADISSI, P. J.; PINHEIRO, F. A.; CARDOSO, R. da S. (Organizador). Gestão ambiental de
unidades produtivas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 451 p. ISBN: 9788535251593.
BARBOSA, R. P.; IBRAHIN, F. I. D. Resíduos sólidos: impactos, manejo e gestão ambiental.
São Paulo: Érica, 2014. 176 p. (Eixos. Ambiente e saúde) ISBN: 9788536508665.
MAHLER, C. F. (Organizador). Lixo urbano: o que você precisa saber sobre o assunto. Rio de
Janeiro: Revan, 2012. 192 p. ISBN: 9788571064584.
PHILIPPI JR, A. et al ( Coordenador ). Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos. 1ª edição. Barueri, SP: Manole, 2012. 732 p. (Ambiental) ISBN: 9788520433799.
RIBEIRO, D. V.; MORELLI, M. R. Resíduos sólidos: problema ou oportunidade. Rio de Janeiro:
Interciência, 2009. 135 p. ISBN: 9788571932180.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, R. M. Tratado Sobre Resíduos Sólidos - Gestão, Uso e Sustentabilidade.
Interciência, 2013.
BECHARA, E. Aspectos Relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Nº
12.305. Atlas, 2013
CAVALCANTI, C. (Org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas.
4a ed. Sãp Paulo: Cortez. 2002. 436p.
DIAS, G. F. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. Gaia. 2012.
FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: EPU, 2013.
FERREIRA, A. B. de B. Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Direitos e Deveres.
Lumen Juris, 2013.
LIMA, L. M. Q. Lixo: tratamento e biorremediação. 3a ed. São Paulo: HEMUS. 2004.
LOUREIRO, C. F. B.(org.). Gestão pública do ambiente e educação ambiental: caminho e
interfaces. São Carlos, SP: RiMa, 2012.
MANZANO, J. A. N. G.Resíduos Sólidos. Impactos, Manejo e Gestão Ambiental.São Paulo:
Érica, 2014
PHILIPPI JUNIOR, A.; BRUNA, G. C.; ROMERO, M. A. Curso de Gestão Ambiental. Barueri,
SP: Manole, 2004.
SILVA FILHO, C. R. V. Gestão De Resíduos Sólidos:O Que Diz A Lei. 2.ed. São Paulo:
Trevisan, 2013.
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Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 60

2 – EMENTA
Conceitos e definições de áreas degradadas. Fatores e processos geradores de degradação.
Fontes de degradação e caracterização dos contaminantes/poluentes. Efeitos da degradação.
Caracterização de passivos ambientais. Técnicas, métodos e processos físicos, químicos e
biológicos para recuperação de áreas degradadas. Projetos de recuperação de áreas
degradadas (PRAD).
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN, Francini Imene Dias. Resíduos sólidos: impactos, manejo
e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 176 p. (Eixos. Ambiente e saúde) ISBN:
9788536508665.
BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. 10. ed. São Paulo:
Ícone, 2017. 355p. (Brasil Agrícola) ISBN: 9788527409803.
NORDSTROM, Karl F. Recuperação de praias e dunas. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
263 p. ISBN: 9788579750069.
PRIMAVESI, Ana. Pergunte ao solo e às raizes: uma análise do solo tropical e mais de 70
casos resolvidos pela agroecologia. São Paulo: Nobel, 2014. 270 p. ISBN: 9788521318378.
VALENTE, Osvaldo Ferreira; GOMES, Marcos Antônio. Conservação de nascentes: produção
de água em pequenas bacias hidrográficas. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011. 267p. ISBN:
9788562032233.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, G. H. S. Gestão ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2009.
BRANCO, Pérsio de Moraes. Dicionário de mineralogia e gemologia. [s.l.]: [s.n.], 2008. 608p.
CASTRO, C. de, LIMA,J. Manejo ambiental e restauração de áreas degradadas. 2.ed. São
Paulo: Fundação Cargil, 2010.
FERREIRA, L. R.; OLIVEIRA NETO, S. N. Curso integração lavoura, pecuária e eucalipto.
Viçosa, MG: Centro de Produções Técnicas, 2011.
GUERRA, A. J. T.;SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G.M. Erosão e conservação dos solos : conceitos,
temas e aplicações. 8.ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil: 2012.
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GUERRA, A. J. T.;JORGE, M. C. O. Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas.
São Paulo: Oficina de textos, 2013.
LEPSCH, Igo. Formação e conservação do solo. [s.l.]: [s.n.], [?]. 180p.
PEREIRA, A. R. Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão. 2.ed. rev.
Belo Horizonte, MG: Editora FAPI, 2008.
PINTO, Carlos souza. Curso básico de mecânica dos solos. 3 ed. [s.l.]: [s.n.], 2006. 352p
SANCHES, P.M. De Áreas Degradas a Espaços Vegetados. São Paulo: Senac de textos, 2014.
VALENTE, O. F.;GOMES M. A. Conservação de Nascentes - Hidrologia e Manejo de Bacias
Hidrográficas de Cabeceiras. Aprenda Fácil Editora Ltda, 2005.
YUDY, M. Recuperação de áreas degradadas. São Paulo: Embrapa, 2008.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SIG E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 80

2 – EMENTA
Conceitos fundamentais do geoprocessamento. Uso do geoprocessamento em aplicações
ambientais. Princípios de Sensoriamento Remoto. Interpretação de imagens multiespectrais.
Modelos de representação de dados espaciais. Sistemas de georreferenciamento. O Sistema de
Posicionamento Global. Utilização de GPS de navegação para o georreferenciamento de
informações espaciais. Sistemas de Informações Geográficas. Aspectos conceituais do SIG.
Sistemas de Informações Geográficas para gestão ambiental. Modelos de dados. Importação,
exportação e edição de dados vetoriais e matriciais. Análises e consultas de dados espaciais.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAD, E.D.; SANO, E.E. Sistema de informações geográficas: aplicações na agricultura.
2. ed. Brasília: Embrapa, 1998.
BIELENKI JÚNIOR, C.; BARBASSA, A. P. Geoprocessamento e Recursos Hídricos. São
Carlos,SP: EdUFScar, 2012.
BLASCHKE, T.; KUX, H. Sensoriamento remoto e SIG avançados. 2.ed. São Paulo: Oficina de
Textos, 2011.
FITZ, P.R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
LONGLEY, P. A. et al. Sistemas e ciência da informação geográfica. 3. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2013. 540 p.
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SILVA, J.X.; ZAIDAN, R.T. Geoprocessamento e análise ambiental: Aplicações. 6.ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 363p.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAVALCANTI, P. T. Geoprocessamento aplicado à auditoria de obras públicas. Belo
Horizonte: Fórum, 2013.
CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo:E. Blücher, 1999.
NOVO, E. M. L. M . Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 4.ed. São Paulo: E.
Blücher, 2010.
FLORENZANO, T. G. Iniciação em sensoriamento remoto. 2.ed. São Paulo: Oficina de Textos,
2007.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto. Viçosa, MG: Editora UFV, 2011.
PONZONI, F. J.; SHIMABUKURO, Y. E.; KUPLICH, T. M. Sensoriamento remoto da vegetação.
2.ed.São José dos Campos, SP: Parêntese, 2012.
SILVA, J. X.da; ZAIDAN, R. T. (Org.). Geoprocessamento & análise ambiental: aplicações.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 363 p.
SILVA, A. de B. Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e fundamentos.
Campinas, SP: Unicamp, 2003. 236 p.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ORIENTAÇÃO PARA TCC
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de
forma integrada, por meio da execução de um projeto de pesquisa. Planejar e executar ações
práticas na área ambiental. Estimular a interdisciplinaridade e a inovação tecnológica. Estimular
o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está inserido. Planejar e produzir o TCC a partir
das modalidades propostas no curso: Artigo Científico, Monografia, Relatório de Estágio,
Relatório Técnico Conclusivo, Criação/gerenciamento de Empresa ou Organização Inovadora,
Cursos de Formação Profissional Ministrado para Fora do Ifal, Patentes, Softwares ou
Aplicativos e Tecnologia Social
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa
CAMPOS, Luiz Fernando de Lara. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia. São
Paulo: Editora Alínea, 2001.
LAVILLE, Christian &amp; DIONNE, Jean. A Construção do Saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. São Paulo-Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 1993
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; NETO, O. C. & amp; GOMES, R. Pesquisa Social:
teoria, método e criatividade. Petrópolis-RJ: Vozes, 1998.
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas. ECO,
Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. ISKANDAR, Jamil Ibrahim.
Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. Curitiba: Juruá.
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos,
pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. São
Paulo: Atlas.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Semestre: 5º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Ciclo hidrológico e distribuição da água no planeta. Recursos hídricos e usos múltiplos da água.
Gestão de bacias hidrográficas. Principais bacias hidrográficas brasileiras. Coleta de dados
hidrológicos. Vazão, área de drenagem, relevo e escoamento superficial e subterrâneo. Política
nacional de recursos hídricos. Preservação e recuperação dos recursos hídricos. Impactos e
intervenções antrópicas, poluição hídrica e vulnerabilidade dos corpos hídricos. Técnicas de
controle e tratamento da água e de efluentes líquidos. Legislação associada à poluição de
recursos hídricos.

74

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VALENTE, Osvaldo Ferreira; GOMES, Marcos Antônio. Conservação de nascentes: produção
de água em pequenas bacias hidrográficas. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011. 267p. ISBN:
9788562032233.
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 12.ed rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
BRANCO, S. M. Água: uso origem e preservação. 2.ed reform. Moderna: São Paulo, 2005.
COELHO , R. M. P.; HAVENS, K. Gestão de Recursos Hídricos em Tempos de Crise. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2016.
GOMES, M. A. F.; PESSOA, M. C. P. Y. (Ed.). Planejamento ambiental do espaço
rural com ênfase para microbacias hidrográficas: manejo de recursos hídricos,
ferramentas computacionais e educação ambiental. Brasília: Embrapa, 2010. 407 p.
ISBN 978-85-7383-490-1 (broch.)
KAHN, M. Gerenciamento de projetos ambientais: riscos e conflitos. Rio de Janeiro:
Editora E-papers, 2003.
MAY, P. H. (org.) Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
PEREIRA, M. J. Meio ambiente e tecnologia. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna,
2010.
POLETO, C. (org.). Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. Rio de Janeiro: Interciência, 2014
PRUSKI, F. F.; BRANDÃO, V. dos S.; SILVA, D. D. Escoamento superficial.
Viçosa: UFV. 2011. 87p. 2. ed.
RAMOS, M. M., OLIVEIRA, R. A. Medição da vazão em pequenos cursos d’água.
Brasília: SENAR, 2003. 64p.
REBOUÇAS, A. C.; Braga, B.; Tundisi, J. G. (Org.). Água Doce no Mundo e no Brasil: capital
ecológico, uso e conservação. 4.ed. São Paulo: Escrituras, 2015.
TUCCI C.E.M. Hidrologia ciência e aplicação. 2.ed. ABRH-Edusp: Porto Alegre, 2000
VALENTE, O. F. Conservação de nascentes: hidrologia e manejo de bacias hidrográficas de
cabeceira. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005.

6º SEMESTRE

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
Semestre: 6º

Código:
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Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas: 20

Total de horas: 40

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA
Conceitos de auditoria ambiental. Referências normativas. Tipos e princípios de auditoria.
Préauditoria, auditoria de Sistemas de Gestão Ambiental, pós-auditoria. Formação de auditores.
Equipe de auditoria: funções e responsabilidades. Diretrizes, escopo, planejamento, recursos,
procedimentos,protocolo, condução e registros de Auditoria Ambiental. Programa de auditorias
ambientais. Exemplos de Aplicação da auditoria ambiental, e principais certificações ambientais
aplicadas no brasil
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABNT NBR ISO 19011: 2018 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 358 p. ISBN: 9788502141650.
MORAES, Glauciana Schmidt Bueno de Moraes; PUGLIESI, Érica (Organizadora). Auditoria e
certificação ambiental. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. 357 p. ISBN: 9788544300749.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSUMPCAO, L. F. J. Sistema de Gestão Ambiental: Manual Prático Para Implementação de
SGA e Certificação ISO 14.001. 2.ed. Curitiba-PR: Juruá, 2007.
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 3.ed.São
Paulo: Saraiva, 2011.
CAMPOS, L. M. S.; LERIPIO, A. A. Auditoria ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.
CUNHA, S. B. de; GUERRA, A. J. T. (org.) Avaliação e Perícia Ambiental. 10.ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2010.
LA ROVERE, E. L.; D'AVIGNON, A. (coord.). Manual de auditoria ambiental. Rio de Janeiro:
Qualitymark Ed., 2001.
LINS, L. S. Introdução a Gestão Ambiental e Empresarial: Abordando Economia, Direito,
Contabilidade e Auditoria. São Paulo: Atlas, 2015.
OLIVEIRA, C. M. Diretrizes de Auditoria Ambiental. 1.ed. São Carlos: EDUFSCAR, 2015.
Referências complementares
PHILIPPI JR., A.; ROMERO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri, SP:
Manole, 2004.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LÍQUIDOS
Semestre: 6º

Código:
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Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Total de horas: 40

Abordagem metodológica:
T ( X ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA
Poluição das águas. Tipos, fontes e danos causados pela poluição. Padrões e parâmetros
físicos, químicos e biológicos da água. Potabilidade da água. Águas para abastecimento público.
Noções básicas de dimensionamento, projetos de abastecimento e distribuição de água tratada.
Técnicas de tratamento de águas para fins de potabilidade. Sistema de esgotamento sanitário.
Efluente industrial e agroindustrial. Reuso de águas e efluentes tratados.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITTENCOURT, C.; PAULA, M. A. S. de. Tratamento de água e efluentes: fundamentos de
saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 184 p.
(Eixos) ISBN: 9788536509167.
CLARKE, R.; KING, J. O atlas da água: o mapeamento completo do recurso mais precioso do
planeta. São Paulo: Publifolha, 2005. 128 p. ISBN: 8574026212.
RICHTER, C. A. Água: métodos e tecnologias de tratamento. São Paulo: Bucher, 2009. 340 p.
ISBN: 9788521204985.
SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. ed. Belo
Horizonte: UFMG, 2017. 470 p. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, 1)
ISBN: 9788542300536.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, R. T. V. et al. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios.
Volume II. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995.
BRAGA, B. et al. Introdução a engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento
sustentável. 2.ed. Pearson Prentice Hall, 2005.
BRANCO, S. M. Água: uso origem e preservação. 2.ed.reform. Moderna: São Paulo, 2005.
DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. B.; Voltan, P. E. N.Tratabilidade de Água e dos Resíduos
Gerados em Estações de Tratamento de Água. São Carlos, SP: LDiBeLtda, 2011.
DI BERNARDO, L.; Paz ,L. P. S. Seleção de Tecnologias de Tratamento de Água. Volumes 1
e 2. São Carlos, SP: Editora Cubo, 2007.
Domingos, T. A, Planejamento Urbano e Ambiental., Editora e Distribuidora
Educacional S. A, 2014. (BV:PEARSON)
FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: EPU, 2013.
GARRISON, T. Fundamentos de oceonografia. Rio de Janeiro: CENGAGE, 2010
KAHN, M. Gerenciamento de projetos ambientais: riscos e conflitos. Rio de Janeiro:
Editora E-papers, 2003.
LEME, E. J. A. Manual prático de Tratamento de Águas Residuárias. Editora EdUFSCar,
2007.
LIBÂNIO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 3.ed.rev.; Campinas, SP:
Átomo, 2010
IMHOFF, K. K. R. Manual de Tratamento de Águas Residuárias. São Paulo: Edgard Blücher,
2004.
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MARINHO, G. Fungos e águas residuárias industriais: nova tecnologia. 2012.
NETO, C. O. A. Sistemas simples para tratamento de esgotos sanitários. 1997.
PEREIRA, M. J. Meio ambiente e tecnologia. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2010
POLETO, C. Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. Inter ciências, 2014. (BV: PEARSON)
REALI, M. A. Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos de estações de
tratamento de água. 3ª ed. 1999.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Editora Oficina dos
textos, 2007.
SILVA, N.[et al.]. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. São
Paulo: Varela, 2010.
TRIGUEIRO, A. Mundo sustentável: novos rumos para um planeta em crise. São Paulo:
GLOBO, 2012.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: PROJETO DE EXTENSÃO AMBIENTAL III
Semestre: 6º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( x )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( x ) Qual(ais)?

Total de horas: 80

2 – EMENTA
Ações de extensão envolvendo aplicações e/ou tecnologias aplicadas em administração e áreas
e correlatas aplicadas na realidade da gestão ambiental quanto aos Objetivos e desenvolvimento
sustentável; ESG; empreendedorismo.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Gestão Ambiental : enfoque estratégico aplicado ao
desenvolvimento sustentável 2ª ed amp. e revisadas. São Paulo: Makron Books, 2006
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, práticas e instrumentos. 3ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
BEST, Kathryn. Fundamentos de gestão do design. Porto Alegre: Bookman, 2012. 208 p.
ISBN: 9788540701465.
BORGES, Cândido (Organizador). Empreendedorismo sustentável. 1ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2014. 199 p. ISBN: 9788502218826.
CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. revista e
atualizada. São Paulo: Atlas, 2011
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DAFT, Richard L. Administração 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018
DIAS, Reinaldo. Marketing Ambiental : ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios São Paulo: Atlas, 2007
DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011
DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4. ed. revista e
atualizada. São Paulo: Elsevier, 2012. 260 p. ISBN: 9788535247589.
DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios inovadores
para um mundo em transformação. 1ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 245 p. ISBN:
9788521624424.
DORNELAS, José et al. Plano de negócios com o modelo Canvas: guia prático de avaliação
de ideias de negócio a partir de exemplos. Rio de Janeiro: LTC, c2015. xii; 226p. ISBN:
9788521629634
MAGERA, Márcio Os Caminhos do Lixo : da obsolescência programada à logística reversa
Campinas/SP: Átomo, 2012
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru Fundamentos da Administração : introdução à teoria geral
e aos processos da administração 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015
MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e Gestão Ambiental 5. ed., rev. e ampl. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2008
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico : conceitos, metodologia,
práticas 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2013
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa :
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Ricardo Ribeiro, Administração Verde : o caminho sem volta da sustentabilidade
ambiental nas organizações Rio de Janeiro: Elsevier, 2016
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental e Responsabilidade Social : conceitos, ferramentas e
aplicações. São Paulo: Atlas, 2009
BOWERSOX, Donald J. Logística Empresarial : o processo de integração da cadeia de
suprimentos 10ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011
CASTIGLIONI, José Antônio de Mattos. Logística Operacional : Guia prático 2ª ed. São Paulo:
Érica, 2011
DEMAJOROVIC, J.; VILELA JUNIOR, A. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental. São
Paulo: SENAC, 2006.
PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, Marcelo de A.; BRUNA, Gilda C. Curso de Gestão Ambiental.
Barueri, São Paulo: Manole, 2004.
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental : teoria e prática São Paulo: Oficina de
texto, 2004
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental : desafios
e perspectivas para as organizações, 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Senac, 2006
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Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: AGROECOLOGIA
Semestre: 6º

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Introdução a agroecologia. Conceitos de ecossistemas naturais e agroecossistemas.
Funcionamento dos agroecossistemas. Fatores bióticos e abióticos nos agroecossitemas.
Interações ecológicas intra e interespecíficas. Recursos genéticos em agroecossistemas.
Diversidade e estabilidade do agroecossitema. Princípios de ecologia populacional e
demográfica de plantas. Nichos ecológicos. Diversidade e sustentabilidade dos sistemas
agroecológicos.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALTIERI, Miguel A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. rev.
ampl. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012. 400 p. ISBN: 9788577431915.
CUNHA, Sandra Baptista da et al ( Organizadora ). A Questão ambiental: diferentes
abordagens. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 248p. ISBN: 9788528609929.
HAVERROTH, Célio; WIZNIEWSKY, José Geraldo. A transição agroecológica na agricultura
familiar. 1ª edição. Curitiba: Appris, 2016. 226 p. ISBN: 9788547300838.
PIRATELLI, Augusto João; FRANCISCO, Mercival Roberto (Organizador). Conservação da
biodiversidade: dos conceitos às ações. 1ª edição. Rio de Janeiro: Technical Books, 2013. 272
p. ISBN: 9788561368364.
SOUZA, Jacimar Luis de; RESENDE, Patrícia. Manual de horticultura orgânica. 2. ed. atual. e
ampl. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011. 843p. ISBN: 8576300265.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2009, 120 p. Disponível em
https://arca.furg.br/images/stories/producao/agroecologia_short_port.pdf
BOTKIN, Daniel B; KELLER, Edward A; OLIVEIRA, Marcos José de. Ciência ambiental: Terra,
um planeta vivo. 7ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016. xxixi, 681 p. ISBN: 9788521618782.
GLIESSMAN, S.. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto
Alegre: 4a ed.- Universidade/UFRGS, 2009. 658p.
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6.8 EMENTÁRIO DAS COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVAS
Serão oferecidas componentes curriculares optativas, das quais o discente
deverá cursar três. As componentes curriculares optativas representam uma
oportunidade de ampliação do conhecimento, com a finalidade de proporcionar aos
discentes uma formação diversificada. A oferta das componentes curriculares
optativas dependerá da viabilidade institucional e, a partir das opções elencadas
pela Instituição, será definida pela escolha democrática dos discentes.
As componentes curriculares optativas são de livre escolha pelo discente,
dentro de uma lista previamente estipulada pela Coordenação e se voltam à
flexibilização da matriz curricular do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Para a elaboração da lista de componentes curriculares optativas disponível no
semestre a coordenação do curso, juntamente com seu colegiado e NDE, levará em
consideração a disponibilidade de docentes, a rotatividade de conteúdos a serem
abordados e o suprimento de necessidades específicas dos alunos no momento.
Segue os ementários dos componentes curriculares optativos:

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: MONITORAMENTO AMBIENTAL

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( )

Total de horas: 40
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2 – EMENTA
Levar o aluno ao entendimento do universo teórico da amostragem de dados ambientais com
ênfase em amostras biológicas, físicas e químicas. Apresentar conhecimentos básicos sobre as
relações ecológicas, ecossistemas, populações humanas. Como a biodiversidade está
relacionada as condições físicas e recursos ambientais. Atividades antrópicas impactantes nos
ecossistemas. Principais indicadores biológicos e espécies exóticas como indicadores.
Diferentes níveis de organização ecológica (Espécie – População – Comunidade). Índices
ecológicos (Abundância – Riqueza – Dominância – Equitatividade).
Formas de mensuração e coleta de organismos vivos, distribuição e tipos de amostras,
Padronização, Procedimentos de amostragem do meio abiótico (água, temperatura, parâmetros
físico-químicos) e biótico (populações, comunidades e suas interações). Fixação e
armazenamento de amostras biológicas e aplicação de protocolos.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEGON M.; HARPER, J. L.; TOWNSEND C. R. 2007. Ecologia de indivíduos a ecossistemas.
Porto Alegre: Artmed.
BUSS, D. F.; BAPTISTA, D. F.; NESSIMIAN, J. L. 2003. Bases conceituais para a aplicação de
biomonitoramento em programas de avaliação da qualidade da água de rios. Caderno de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 19(2):465-473. http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n2/15412.pdf . ODUM, E.
P. 2012. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S.E. 2015. Ciência Ambiental. 1a ed. Editora Cengage Learning.
PINTO-COELHO, R. M. 2007. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed.
SILVEIRA, M. P. 2004. Aplicação do Biomonitoramento para Avaliação da Qualidade da Água
em Rios. Embrapa Meio Ambiente. 68p.-- Jaguariúna: (Embrapa Meio Ambiente. Documentos,
36). http://www.cnpma.embrapa.br/download/documentos_36.pdf .

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOSCOV, Maria Eugenia Gimenez. Geotecnia ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
248 p. ISBN: 9788586238734.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: INFORMÁTICA APLICADA
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( X ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( X ) Qual(ais)? LAB. INFORMÁTICA

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Formatação de texto acadêmico utilizando Processador de Texto (Regras ABNT). Recursos de
Processador de Texto para Criação de Sumário. Inserção de citação e criação de referências
bibliográficas utilizando Processador de Texto. Criação de listas de Figuras, Quadros e Tabelas
em Processador de Texto. Criação de Fórmulas e uso de funções pré-existentes em Planilhas
Eletrônicas.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Manzano, A. L. N. G. Trabalho de conclusão de curso utilizando o microsoft office word 2010.
São Paulo : Érica, 2011.
Braule, R. Estatística aplicada com excel : para cursos de administração e economia. Rio de
Janeiro : Campus, 2001.
Fávero, L. P. Manual de análise de dados : estatística e modelagem multivariada com excel,
spss e stata. Rio de Janeiro : Elsevier, 2017.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

UNESP. Documentos Google - Tutorial para acesso e realização de atividades. Disponível em:
https://www.faac.unesp.br/Home/Administracao/ServicoTecnicodeInformatica-STI/tutoriais/google
-docs-tutorial-basico.pdf
INSECURE. Apostila Google Docs – Introdução. Disponível em:
http://www.insecure.net.br/Apostila%20Google%20Doc%20-%20introdu%C3%A7%C3%A3o.pdf
CARDOSO, C. M. Google Planilhas. CETIRP/USP. Disponível em:
https://cetirp.sti.usp.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/04/Apostila-Google-Planilha-CETIRP.pdf
UNESP. Google Planilhas – Tutorial para acesso e realização de atividades. Disponível em:
https://www.faac.unesp.br/Home/Administracao/ServicoTecnicodeInformatica-STI/tutoriais/google
-planilhas-tutorial-basico.pdf
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: LIBRAS
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
A disciplina aborda a cultura surda e identidade surda; educação dos surdos: aspectos
históricos e institucionais; características da língua de sinais; situações de aprendizagem
dos surdos e legislação pertinente à educação inclusiva e à língua brasileira de sinais.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEGALA, S. R. A imagem do pensamento - Libras: Língua brasileira de sinais. 1a. ed. São
Paulo: Escala educacional, 2012.
IFSC - Câmpus Palhoça Bilíngue. APRENDENDO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO
SEGUNDA LÍNGUA: NÍVEL BÁSICO. Disponível em:
https://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Pal
hoca-Bilingue.pdf . Acesso em 02 dez. 2021.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da LIBRAS. São Paulo:
Revinter, 2004.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS. São Paulo: Edusp, 2011.
SOUZA, Regina Maria de. Educação de surdos. São Paulo: Summus, 2007.
JORSEN – JOURNAL OF RESEARCH IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. Estados
Unidos da América: Wiley Online Library, 2021-. Trimestral. EISSN: 1471-3802. Disponível
em <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14713802 >. Acesso em 02 dez. 2021.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Estruturas gramaticais básicas da língua inglesa. Expressões idiomáticas e aspectos culturais da
língua. Técnicas de leitura instrumental: skimming, scanning, selectivity. Técnicas de inferência
local e global. Repertório lexical produtivo na área de gestão ambiental. Uso de recursos de
pesquisa lexical em inglês. Uso de ferramentas de tradução e versão.
.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Munhoz, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura, módulo I. São Paulo: Textonovo, 2000.
Munhoz, R. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. atualizada.São Paulo:
Disal, 2010.
Lima, E. P. E. Upstream : inglês instrumental : petróleo e gás. São Paulo: Cengage Learning,
2013.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MICHAELIS. Mini dicionário escolar inglês: de acordo com a nova ortografia da língua
portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 2008.
OLIVEIRA, S. R. de F. Estratégias de leitura para inglês instrumental. São Paulo: Ed. Unb.,1998.
SOUZA, A. G. F. Leitura em língua inglesa - Uma abordagem Instrumental. São Paulo: Editora
Disal, 2005.
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY. Estados Unidos da América: MIAR, 1997-. Bimensal.
EISSN: 1530-9290 / ISSN: 1088-1980. Disponível em
<https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15309290 >. Acesso em 02 dez. 2021.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ESPANHOL INSTRUMENTAL
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Compreensão do espanhol escrito. Estudo das estruturas e do vocabulário fundamental do
espanhol escrito, baseado na compreensão de textos sobre temas atuais. Exercícios estruturais.
Estudos das principais estruturas gramaticais da língua espanhola.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Martinez, Ron. Como dizer tudo em espanhol : fale a coisa certa em qualquer situação. 18. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2003.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MENÓN, Lorena. Caminos. Español: lengua y cultura. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática, 2010.
REVISTA DE CIENCIAS AMBIENTALES. Tropical Journal of Environmental Sciences.
Costa Rica: UNA, 1980-. Semestral. EISSN: 2215-3896 / ISSN: 1409-2158. Disponível em
<http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales >. Acesso em 03 dez. 2021.
AZAFEA – REVISTA DE FILOSOFIA. Espanha: USAL, 1985-. Anual. EISSN: 2444-7072
/ ISSN: 0213-3563. Disponível em <http://revistas.usal.es/index.php/0213-3563/index >.
Acesso em 03 dez. 2021.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: MARKETING AMBIENTAL
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Conceitos básicos de marketing. Planejamento de marketing. Análise e pesquisa de mercado.
Comportamento do consumidor. A Sociedade de Consumo e o Consumidor Ecológico. As
Questões Ambientais, a Sustentabilidade e Marketing. Marketing social. Marca ecológica e
marketing verde. Ações e políticas de marketing verde. Mix ecológico e ecoeficiência de produtos
e serviços. Plano de Marketing aplicado à Gestão Ambiental. Greenwashing e ética no Marketing
Ambiental.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS. Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios. São Paulo: Atlas.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo, Pearson Education do Brasil

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CZINKOTA, Michael R. Marketing: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman.
KOTLER, Philip. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante.
MALOTRA. Naresh. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. Porto Alegre: Bookman.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: POLITECNIA E GESTÃO AMBIENTAL
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Conceituações sobre politecnia, educação, EPT, técnica, tecnologia, desenvolvimento,
sustentabilidade e meio ambiente. A função social do gestor ambiental. Políticas públicas
brasileiras de EPT e o ensino tecnológico de gestão ambiental. A construção da politecnia e a
gestão ambiental no mundo globalizado. A Gestão ambiental em ambientes formais e não
formais. Estratégias, métodos e técnicas de ensino politécnico para a Gestão ambiental.
Histórico, conceito, princípios e práticas politécnicas. As experiências de educação politécnica e
a questão ambiental. Modelos de desenvolvimento. Gestão Ambiental e representação social. A
Relação e Qualidade de Vida. Projetos, roteiros, reflexões e práticas de Educação Ambiental.
Educação Ambiental no espaço formal e não formal. Práticas interdisciplinares, metodologias e
as vertentes da EPT na Gestão ambiental.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental e Responsabilidade Social : conceitos, ferramentas e
aplicações. São Paulo: Atlas, 2009
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda
21.13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
CIAVATTA, Maria. Mediações históricas de trabalho e educação: gênese e disputas na
formação dos trabalhadores Rio de Janeiro, 1930-60. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 453 p.
ISBN: 9788598271415.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um reexame das relações
entre educação e estrutura econômico-social capitalista. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 263 p.
ISBN: 9788524916403.
FRIGOTTO, Gaudêncio (Organizador). Educação e crise do trabalho. 11. ed. Petrópolis:
Vozes, 2012. 230 p. (Estudos Culturais em Educação) ISBN: 9788532620279.
FRIGOTTO, Gaudêncio et al ( Organizador ). Educação profissional e tecnológica: memórias,
contradições e desafios. Campos dos Goytacazes, RJ: Essentia, 2006. 449 p. ISBN:
9788599968017.
FRIGOTTO, Gaudêncio et al ( Organizador ).Ensino médio integrado: concepção e
contradições. 2. ed. São Paulo: Cortêz, 2010. 175 p. ISBN: 97885249115900.
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KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do
trabalhador. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 205 p. ISBN: 9788524900167.
KUENZER, Acacia Zeneida; CALAZANS, M. Julieta C; GARCIA, Walter. Planejamento e
educação no Brasil. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 109 p. (Questões da Nossa Época, 27)
ISBN: 9788524917288.
MACHADO, L. R. de S. Politecnia, Escola Unitária e Trabalho. São Paulo: Cortez/ Autores
Associados, 1989.
MARKERT, Werner (Organizador). Trabalho, qualificação e politecnia. Campinas: Papirus,
1996. 160 p. (Educação e Transformação) ISBN: 8530803620.
RODRIGUES, J. A Educação Politécnica no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. Campinas, SP: Autores
Associados, 2013. 472 p. (Memória da educação) ISBN: 9788574963228.
SAVIANI, D. Sobre a Concepção de Politecnia. Rio de Janeiro: Politécnico da Saúde Joaquim
Venâncio/Fiocruz, 1989.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CIAVATTA, Maria. Celso Suckow da Fonseca. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2010. 162 p.
(Educadores) ISBN: 9788570195289.
CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo:
Cortez, 2016.
DIAS, G. F. Educação e gestão ambiental.São Paulo: Gaia, 2015.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Organizador). A experiência do trabalho e a
educação básica. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 140 p. (O sentido da escola) ISBN:
8574903272. RS: Mediação, 2012.
FRIGOTTO, Galdêncio; CIAVATTA, Maria (Organizador).Ensino médio: ciência, cultura e
trabalho. Brasília: Mec, 2004. 338 p.
MACHADO, L. R. de S. Em defesa da politecnia. Ciência & Movimento, Ano 1, 1: 55-61, set.,
1990.
MONKEN, Maurício; DANTAS, André Viana (Organizador). Estudos de politecnia e saúde:
volume 4. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, 2009. 317 p. ISBN: 9788598768434.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 10. ed. Campinas:
Autores Associados, 2008. 160 p. (Educação Contemporânea) ISBN: 9788585701093.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: RESÍDUOS SÓLIDOS E COOPERATIVISMO

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( ) SIM (x ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( )

Total de horas: 40

Aula de Campo em empreendimentos de Economia solidária
(Cooperativas e Associações de catadores de materiais
recicláveis)

2 – EMENTA
A Questão Ambiental no Mundo. Aspectos e Impactos Socioambientais negativos do descarte
inadequado dos resíduos sólidos. Gestão e gerenciamento de resíduos conforme instrumentos
legais. Noções sobre a cadeia produtiva de reciclagem no Brasil. Sistemas de logística reversa e a
aplicação de seus créditos em unidades de triagem de material reciclável. Organização e estrutura
social no sistema capitalista de produção. Conceitos básicos sobre cooperativismo e mercadorias.
Movimentos e conquistas sociais e legais dos catadores e catadoras de resíduos sólidos. Noções
sobre coleta seletiva e modelos de contratação de cooperativas e associação de catadores e
catadoras de materiais recicláveis para prestação de serviço público.
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALIER, Joan Martínez. O ecologismo dos pobres: conflitos e linguagens de valoração.
2.ed.,4a reimpressão. –São Paulo: Contexto, 2018.
BRASIL. Guia de atuação ministerial: encerramento dos lixões e Inclusão social e produtiva
de catadoras e catadores de materiais recicláveis / Conselho Nacional do Ministério Público. –
Brasília: CNMP, 2014.
CRUZ, Rennisy Rodrigues; OLIVEIRA, Rejane Soares de; BARROS, Emanuel Lucas de; REIS,
Jefferson da Silva. Autogestão em empreendimento econômico solidário no gerenciamento
de resíduos sólidos, na sensibilização ambiental e na inclusão produtiva. In: Educação
ambiental e a recuperação ambiental, reciclagem e reusos de resíduos [recurso eletrônico] /
Larissa de Pinho Aragão. [et al.] (Organizadores). — São Luís: EDUFMA, 2021.
GARCIA, Maria Cristina. As Mercadorias como objetos de Desejo: "insanidade" Capitalista. 2.
ed. São Paulo: Edicon, 2014.
MARX, Karl. A mercadoria. In: MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. Livro I: O
processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013, pp. 113-158.
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: Sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo:
Saraiva Uni, 2017.
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4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS-OCB. Agenda Institucional do
cooperativismo, 2020. Disponível em: <1585609286agenda_completa.pdf
(d335luupugsy2.cloudfront.net)>.
RODRIGUES, Letícia Stevanato; GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino. Indicadores de
segurança e saúde do trabalho para cooperativas de catadores de materiais recicláveis:
revisão, aplicação e recomendações. (org) GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino;
SAKURAI, Tatiana; ZIGLIO, Luciana. In: Catadores e espaços de (in)visibilidades. São Paulo: Ed.
Blucher, 2020. 41-65 p.
SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil:
dilemas e potencialidades sob a ótica da economia solidária. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em<
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7413/1/td_2268.PDF>.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 10.004. Resíduos Sólidos Classificação. Rio de Janeiro, 2004.
BRASIL. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília- DF,
ago 2010.
BRASIL, Resolução CONAMA n°275, de 25 de abril de 2001. Estabelece código de cores para a
diferenciação de resíduos e informações para a coleta seletiva. Publicado no D.O.U.
Disponível em: <Resolução CONAMA no 275 de 25/04/2001 (normasbrasil.com.br)>.
BURSZTYN, Marcel; BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de política e gestão ambiental:
os caminhos do desenvolvimento sustentável. – Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: COMUNICAÇÃO VISUAL E MEIO AMBIENTE

Semestre:

Código:

92

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( ) SIM (X) Qual(ais)?

P ( ) T/P (X)

Total de horas: 40

Laboratório de Informática

2 – EMENTA

Breve história da arte e da Estética. Introdução à estética da comunicação. Desenvolvimento
da comunicação visual. Elementos da linguagem visual. Conceitos de Identidade visual.
Estratégias de comunicação nas mídias sociais. Oficinas de elaboração de produtos de
comunicação em mídias voltadas às práticas de gestão ambiental.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINO, L. M. S. Estética da comunicação, Editora Vozes, 2007, 216 p.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OLIVEIRA, Sandra Ramalho e. Imagem também se lê. São Paulo: Rosari, 2009. 189p.
CZINKOTA, Michael R. Marketing: as melhores práticas. Reimpr., 2009. Porto Alegre: Bookman,
2001. 559 p
OTTO et al. Fundamentos de Arte – Teoria e Prática. 12ª Edição, AMGH Editora Ltda, 2014, 318
p.
Daniella Michelena MUNHOZ, D. M. Manual de Identidade Visual. Guia Para Construção de
Manuais, 2013, 2AB, 96 p.

Campus
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
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Componente Curricular: CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( x ) SIM ( ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( )

Total de horas: 40

2 – EMENTA
introdução ao conceito de Sustentabilidade e de Edificações Sustentáveis. Métodos de avaliação
da sustentabilidade de edificações. O impacto da construção de edificações no Meio Ambiente,
Materiais e Equipamentos para a Sustentabilidade. Processos Construtivos, visando obter uma
Edificação Sustentável. Eficiência Energética e o uso de Fontes Alternativas de Energia. O desafio
da sustentabilidade na construção civil.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
40888 2346540888 Desenvolvimento sustentável do 2005. 338.4791 D451 ex.1
50548 23299150548 Meio ambiente e sustentabilidade / 2012. 363.7 M514 ex.2
GOLDEMBERG, José; AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M. O desafio da sustentabilidade
na construção civil. Editora Blucher, 2011.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MÜLFARTH, R. C. K. O papel da arquitetura na redução dos impactos ambientais, sistemas
prediais. São Paulo, V.1 n.1, p. 35-37, julho/agosto 2007
ROMERO, M. A. Certificação de edifícios no Brasil: uma abordagem além da eficiência energética,
sistemas prediais. São Paulo, V.1 n.1, p. 26-28, julho/agosto 2007.
SILVA, V. G. Uso de materiais e sustentabilidade, sistemas prediais. São Paulo, V.1 n.1, p. 30-34
julho/agosto 2007.
SILVA, V. G.; SILVA, M. G. da; AGOPYAN, V. Avaliação ambiental de edifícios no Brasil: da
avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade. Ambiente Construído (São Paulo). Brasil,
v. 3, n. 3, 2003, p. 7-18.
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Campus
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: ASPECTOS E IMPACTOS DAS EMBALAGENS NO MEIO AMBIENTE

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( x ) SIM ( ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( )

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Histórico das embalagens. Embalagens: conceitos e funcionalidades. Cuidados na escolha da
embalagem. Importância da embalagem na vida de um produto. Classificação das embalagens: de
acordo com o material. Classificação das embalagens: de acordo com suas funções. Embalagens
retornáveis. Embalagens reutilizáveis. Descarte de embalagens. Tecnologias para embalagens
ativas, inteligentes e biodegradáveis. Aspectos e impactos das embalagens no meio ambiente.
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Resíduos plásticos e reciclagem : Zanin, Maria. 2009. 628.4458 Z31r ex.1
40888 2346540888 Desenvolvimento sustentável do 2005. 338.4791 D451 ex.1
50548 23299150548 Meio ambiente e sustentabilidade / 2012. 363.7 M514 ex.2
KOVALESKI, Aurélio; DOS REIS COUTINHO, Aparecido. Avaliação do ciclo de vida energético do
processo de fabricação de embalagens metálicas: Estudo de caso para latas de bebidas. AYA
Editora, 2020.

MOORE, Grahan. Nanotecnologia em embalagens. Editora Blucher, 2010.
Embalagens Papel & Papelcartão: Embalagem Melhor Mundo Melhor
TWEDE, Diana; GODDARD, Ron. Materiais para embalagens. Editora Blucher,
2010.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASTIOLI, C. (Ed.). Handbook of biodegradable polymers. Shawbury, UK: Rapra Technology
Limited, 2005. XVIII, 534 p.
BERTOLINI, A. C. Biopolymers technology. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008.
HOLLINGER, J. O. Biomedical applications of synthetic biodegradable polymers. Boca Raton: CRC
Press, 1995. 247p.
PLATT, D. K. Biodegradable polymers: market report. Shawbury, UK: Rapra Technology Limited,
2006. VI, 158 p.
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Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: SISTEMA DE CAPTAÇÃO D’ÁGUA

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( x ) SIM ( ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( )

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Estudo dos Sistemas de Captação de Água. Consumo de Água. População de Projeto. Captação
de Águas. Noções de Hidrologia. Captação de Águas Superficiais e Subterrâneas. Estações
Elevatórias de Água. Reservatórios de Distribuição. Adutoras e Sub- adutoras. Redes de
Distribuição de Água. Tratamento de Água. Operação, Manutenção e Medição (perdas) dos
Sistemas de Abastecimento de Água.

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Tratamento de água e efluentes : Bittencourt, Claudia. 1. ed. 2014. 628.162 B624t 1.ed. ex.1
Introdução à qualidade das águas e Sperling, Marcos 4. ed. 2017. 628.16 S749i v.1 4.ed. ex.1
Introdução à engenharia ambiental : 2. ed. 2005. 628 I61 2.ed. ex.1
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4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEVEDO NETTO, J. M. de & BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Manual de
saneamento de cidades e edificações. São Paulo: Ed. Pini, 1991.
AZEVEDO NETTO, J. M. de, et al. Técnica de Abastecimento e Tratamento de
Água, vol. I e II. São Paulo: 2ª ed, CETESB/ABES, 1987.
BABBIT, H. E. et al. Abastecimento de água (Water Supply Engineering) Trad.
Zadir Castelo Branco. Rio de Janeiro, 1967.
CASTRO, A. A. et al. Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os
Municípios, vol. 2. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental – DESA – UFMG e Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEMA, 1995.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA – Resolução nº 20 de
18 de junho de 1986.
DACACH, N.G. Sistemas urbanos de água. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos Editora, 1979.
FAIR, G. M.; GEYER, J.C. Elements of water supply and wastewater disposal. New
York: John Willy & Sons, Inc. 1987.
HAMMER, M. J. Sistema de abastecimento de água e esgoto. São Paulo: Ed.
Livros Técnicos e Científicos, 1979.
LEME, F.P. Engenharia do saneamento ambiental. São Paulo: Ed. Livros Técnicos
e Científicos, 1982.
MACINTYRE, A.J. Bombas e instalações de bombeamento. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara, 1987.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Normas e Padrões de Potabilidade no Brasil. Portaria nº
36 de 19 de janeiro de 1990, Brasil.
STEEL, E.W. Abastecimento de água e sistemas de esgotos (Water Supply and
Sewage). Trad. por José Santa Rita. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1966.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: NOÇÕES DE APICULTURA E MELIPONICULTURA
Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:
T ( ) P ( ) T/P ( X )

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
NÃO ( ) SIM ( X ) Qual(ais)?

Total de horas: 40

2 – EMENTA
Entendimento das abelhas melíferas e suas características. Usos comerciais e importância
ecológica. Processos de polinização. Processos de replicação de colônias.
3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Marilda Cortopassi-Laurino, Paulo Nogueira-Neto. Abelhas sem Ferrão do Brasil. Editora:
Edusp. 2015
Carminda da Cruz-Landim. Abelhas: Morfologia e função de sistemas. UNESP, 2009
Giordani, R. J, Criação Racional De Abelhas Nativas Sem Ferrão – 2021
<clubedeautores.com.br/livro/criacao-racional-de-abelhas-nativas-sem-ferrao>

Venturieri, Giorgio Cristino. Criação de abelhas indígenas sem ferrão - 2. ed. rev. atual. - Belém,
PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2008
4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARTH, M. O. e MELHEM, T. S., 1988. Glossário Ilustrado de Palinologia. Editora da
UNICAMP, 75p.

BEGO, L. R., MAETA, Y., TEZUKA, T. and ISHIDA, K., 1989. Floral preference and flower
constancy of a Brazilian stingless bee, Nannotrigona testaceicornis kept in a greenhouse
(Hymenoptera, Apidae). Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University, (23):46-54.
BROUWERS, E. V. M., 1982. Measurement of hypopharingeal gland activity in the honeybee.
Journal of Apicultural Research, 21(4):193-198.
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CAMARGO, J. M. F., 1972. Manual de Apicultura. Editora Agronômica Ceres Ltda. SP, 252p.
CAMILLO, E. and GARÓFALO, C. A., 1989. Analysis of the niche of two sympatric species of
Bombus (Hymenoptera, Apidae) in southwestern Brazil. Journal of Tropical Ecology, 5:81-92.
CRAILSHEIM, K. and STOLBERG, E., 1989. Influence of diet, age and colony condition upon
intestinal proteolityc activity and size of the hypopharingeal glands in the honeybee (Apis
mellifera L). Journal of Insect Physiology, 35(8):595-602.
CRAILSHEIM, K., SCHNEIDER, L. H. W., HRASSNIGG, N. BÜHLMANN, G., BROSCH, U.
GMEINBAUER, R. and SCHÖFFMANN, B., 1992. Pollen consumption and utilization in worker
honeybees (Apis mellifera carnica): dependence on individual age and function. Journal of
Insect Physiology, 38(6):409-419.
DAFNI, H., LENSKY, Y. and FAHN, A., 1988. Flower and nectar characteristics of nine species
of labiatae and their influence on honeybee visits. Journal of Apicultural Research,
27(2):103-114.
FAEGRI, K. and VAN DER PIJL, L., 1979. The Principles of Pollination Ecology. Oxford,
Pergamon Press, 244p.
FERNANDES-DA-SILVA, P. G. and ZUCOLOTO, F. S., 1990. A semi-artificial diet for
Scaptotrigona depilis Moure (Hymenoptera, Apidae). Journal of Apicultural Research,
29(4):233-235.
FERNANDES-DA-SILVA, P. G., MUCCILLO, G. and ZUCOLOTO, F. S., 1993. Determination of
minimum quantity of pollen and nutritive value of different carbohydrates for Scaptotrigona depilis
Moure (Hymenoptera, Apidae). Apidologie, 24 : 73-79.
FERNANDES-DA-SILVA, P. G. and SERRÃO, J. E., 2000. Nutritive value and apparent
digestibility of bee-collected and bee-stored pollen in the stingless bee, Scaptotrigona postica
Latr. (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). Apidologie, 31:39-45.
FREITAS, B. N., 1998. A importância relativa de Apis mellifera e outras espécies de abelhas na
polinização de culturas agrícolas. Anais do Encontro Sobre Abelhas, 3:10-20, Ribeirão Preto.
FREE, J. B., 1993. Insect Pollination of Crops. London, Academic Press, 684p.
GROGAN, D. E. and HUNT, J. H., 1979. Pollen Proteases: their potential role in insect digestion.
Insect Biochemistry, 9(3):309-313.
GUIBU, L. S., RAMALHO, M. KLEINERT-GIOVANNINI, A. e IMPERATRIZ FONSECA, V. L.,
1988. Exploração dos recursos florais por colônias de Melipona quadrifasciata (Apidae,
Meliponinae). Revista Brasileira de Biologia, 48(2):299-305.
HAYDAK, M., 1970. Honey bee nutrition. Annual Review of Entomology, 15:143-156.
HERBERT, E. W., Jr, VANDERSLICE, J. T. and HIGGS, D. J., 1985. Effect of dietary vitamin C
levels on the rate of brood production of free-flying and confined colonies of honey bees.
Apidologie, 16(4):385-394.
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KEVAN, P. G., CLARCK, E. A. and THOMAS, V. G., 1990. Insect pollinators and sustainable
agriculture. American Journal of Alternative Agriculture , 5(1).
KNECHT, D. and KAATZ, H. H., 1990. Patterns of larval food production by hypopharingeal
glands in adult worker honey bees. Apidologie, 21:457-468.
KLEINERT-GIOVANNINI, A., IMPERATRIZ-FONSECA, V.L. and RAMALHO, M., 1987.
Exploitation and floral resources by Plebeia saiqui Friese (Apidae, Meliponinae). In : Chemistry
and Biology of Social Insects. Eds. Eder, J. and Rembold, H. Verlag J. Peperny pp. 156-157.
MICHENER, C. D., 1974. The Social Behavior of the Bees. Cambridge, Belknap Press of Harvard
University. 404p.
MIRANDA, M. M. B. e ANDRADE, T. A. P., 1990. Fundamentos de Palinologia. Ed. Universidade
Federal do Ceará, 99p.
MORITZ, B. and CRAILSHEIM, K., 1987. Physiology of protein digestion in the midgut of the
honeybee (Apis mellifera L.). Journal of Insect Physiology, 33(12):923-931.
NOGUEIRA NETO, P., 1997. Vida e Criação de Abelhas Indígenas sem Ferrão. Editora
Nogueirapis, 446p.
PROCTOR, M. , YEO, P. and LACK, A. 1996. The Natural History of Pollination. London, Harper
Collins Publishers, 479p.
RIO, C. M. del and EGUIARTE, L. E., 1987. The effect of nectar availability on the foraging
behavior of the stingless bee Trigona testacea. The Southwestern Naturalist, 32(3):313-319.
ROUBIK, D. W., 1992. Ecology and Natural History of Tropical Bees. Cambridge, Cambridge
University Press. 514p.
SAKAGAMI, S. F., 1966. Techniques for the observation of behavioural and social organization of
stingless bees by using a special hive. Papéis Avulsos do Depto. Zool. Secr. Agr., SP,
19:151-162.
SAWYER, R., 1988. Honey Identification. Cardiff Academic Press, 115p.
SCHMIDT, J. O., 1984. Feeding preferences of Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae):
individual versus mixed pollen species. Journal of the Kansas Entomological Society,
57(2):323-327.
SCHMIDT, J. O, THOENES, S. C. and LEVIN, M. D., 1987. Survival of honey bees Apis mellifera
L. (Hymenoptera: Apidae), fed various pollen sources. Annals of the Entomological Society of
America, 80(2):176-183.
SIEGEL, S., 1975. Estatística Não-Paramétrica. Editora McGraw-Hill, São Paulo. Tradução de
Farias, A. A., xix + 350p.
SIMPSON, B. B. and NEFF, J. L., 1983. Evolution and diversity of floral rewards. In : Handbook of
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Experimental Pollination Biology. Eds. Jones, C. E. and Little R. J.. New York: van Nostrand
Reinhold.
WADDINGTON, K. D., 1987. Nutritional ecology of bees. In : Nutritional Ecology of Insects, Mites,
Spiders and Related Invertebrates. Eds. Slansky Jr., F. and Rodriguez, J. G. pp. 393-419.
Chapter 13. Wiley and Sons.
WILLIAMS, I. H., CORBET, S. A. and OSBORNE, J. L., 1991. Beekeeping, wild bees and
pollination in the European Community. Bee World, 72(4):170-180.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: QUALIDADE AMBIENTAL

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( ) SIM (X ) Qual(ais)? Laboratório de Física,
Laboratório IFAL MAKER.

P ( ) T/P (X)

Total de horas: 40

2 – EMENTA

Qualidade Ambiental; Agendas Ambientais; Normas ambientais para a
qualidade do ar, Água e solo; Qualidade do Ar; Poluentes Atmosféricos;
Indicadores e índices de Qualidade do Ar; Qualidade da Água; Parâmetros
indicadores da Qualidade da Água; Qualidade do Solo; Parâmetros indicadores
da Qualidade do Solo; Qualidade de vida; Segurança Alimentar;
Desenvolvimento de projetos.
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott E. Ciência ambiental. 13ª edição. São Paulo: Cengage
Learning, 2015.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES, R. U.; AYRES, E. U. Cruzando a fronteira da energia: dos combustíveis fósseis
para um futuro de energia limpa. Porto Alegre: Bookman, 2012.
BENEDUCE, F. C. A. A sociedade energética e o meio ambiente.: Simões, 1998.
GOLDEMBERG, J. Energia e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Blucher, 2010.
LEITE, A. D. Eficiência e desperdício da energia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
HINRICHS, R. A; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. dos. Energia e meio ambiente. 3. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2014.
NETTO, A. G. e CRUZ, E. R. Experiência brasileira de pesquisa econômica em energia para
o setor rural. Brasília: EMBRAPA, 2000.
SÓRIA, A. F. S. Eficiência energética. Curitiba, PR: Base, 2010.

Campus
Marechal Deodoro

1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: GESTÃO

DE PROJETOS

Semestre:

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

Total de horas: 40
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T( )

P ( ) T/P (X)

NÃO ( ) SIM ( ) Qual(ais)?

2 – EMENTA

Contexto da gerência de projetos nas organizações Coordenação das atividades
do projeto e Gerência do escopo do Projeto Processos de gestão do tempo no
contexto do projeto Mapeamento dos custos do projeto e Gerência da qualidade
do projeto Dimensionando os Recursos Humanos do projeto Gerência dos
riscos do projeto e Gerência das aquisições do projeto

3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HELDMAN, K. Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. 5. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. 632 p. ISBN: 9788535235685.
PAZMINO, A. V. Como se cria: 40 métodos para design de produtos. São Paulo: Blucher, 2015.
279 p. ISBN: 9788521207047.
VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOX Guide. 4. ed. Rio de
Janeiro: BRASPORT, 2009. 230 p. ISBN: 9788574524306.

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEST, K. Fundamentos de gestão do design. Porto Alegre: Bookman, 2012. 208 p. ISBN:
9788540701465.
CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR., R. Fundamentos em Gestão de Projetos. 5ªed. São
Paulo, SP: Atlas, 2018
KEELLING, R. Gestão de projetos: uma abordagem global. 4ª ed. São Paulo, SP: Saraiva,
MENEZES, L. C. de M. Gestão de Projetos. 4ª ed. São Paulo, SP: Ed. Atlas, 2018.
KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas.4ª ed. Porto Alegre, RS: Ed.
Bookman, 2020
RABECHINI JR., R. O Gerente de Projetos na Empresa. 3ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011.
ROAF, S.; FUENTES, M.; THOMAS, S. Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável. 4. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2014. 456 p. ISBN: 9788582601761.

Campus
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1 – IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental
Componente Curricular: HISTÓRIA,

SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

OPTATIVA

Código:

Nº de aulas semanais: 2

Total de aulas:

Abordagem metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

T( )

NÃO ( X ) SIM ( ) Qual(ais)?

P ( ) T/P ( x )

Total de horas: 40

2 – EMENTA
As concepções de natureza na história. Formação histórica do capitalismo e a
questão ambiental. Formação histórica do Brasil e as questões ambientais.
Formação histórica do Nordeste brasileiro e as questões ambientais. Formação
histórica de Alagoas e as questões ambientais. Particularidade da formação
econômica alagoana e sua relação com as relações socio ambientais.
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3 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Cícero Péricles. Formação histórica de Alagoas. 4. ed. Maceió: Edufal, 2016. 345 p.
ISBN: 9788559130348.
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma nova
era : volume 2. 1. ed. São Paulo: Globo, 2008. 624 p. (Obras reunidas de Florestan Fernandes)
ISBN: 9788525045676.
FERNANDES, Florestan; MARTINS, José de Souza. A Revolução Burguesa no Brasil: um
ensaio de interpretação sociológica. 5. ed. Sâo Paulo: Globo, 2005. 504 p. ISBN: 852504055.
FERNANDES, Florestan. Comunidade e sociedade. São Paulo: Companhia Editora Nacional
Edusp, 1973. 579 p. (Biblioteca Universitária, série 2ª Ciências Sociais, 34)
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2. ed. revista. São Paulo: Global,
2007. 313 p. ISBN: 9788526012301.
FOLADORI, Guillermo. Avanços e limites da sustentabilidade social. R. paran. Desenv.,
Curitiba, n. 102, p. 103-113, jan./jun. 2002
FREYRE, Gilberto; CARDOSO, Fernando Henrique. Casa-grande & senzala: formação da
família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global Editora, 2006.
727 p. (Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, 1) ISBN: 9788526008694.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento
do urbano. 15. ed. São Paulo: Global Editora, 2004. 974 p. (Introdução à história da sociedade
patriarcal no Brasil, 2) ISBN: 9788526008359.
FREYRE, Gilberto. Ordem e progresso. 2. ed. Rio de janeiro: José Olympio, 1962. 2 t.
FREYRE, Gilberto. Nordeste: aspectos da influencia da cana sobre a vida e a paisagem do
Nordeste do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1961. 183 p. MACHADO, F. D. História
Econômica de Alagoas: a indústria cloroquímica alagoana e a modernização da
dependência/Fabiano Duarte Machado, Matheus Carlos Oliveira de Lima. – Maceió: EDUFAL,
2016.
MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e burguesia no Brasil (origens da autocracia burguesa).
2.ed. revista. São Paulo: Cortez, 1997
MELLO, José Manoel Cardoso. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Editora brasiliense, 1982
PRADO JÚNIOR, Caio. A revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004. 268 p. ISBN:
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9788511080049.
PRADO JÚNIOR, Caio; CANDIDO, Antonio; MARTINEZ, Paulo Henrique. Evolução política do
Brasil: e outros estudos. 1. ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 2012. 310 p. ISBN:
9788535921359.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Companhia
Das Letras, 2014. 446 p. ISBN: 9788535919622.
PRADO JUNIOR, Caio. Historia econômica do Brasil. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 364
p. ISBN: 8511350081.
SODRÉ, Nelson Werneck. O que se deve ler para conhecer o Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1973. 406 p. (Retratos do Brasil, 54)
Sachs,Ignacy (1986), Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Editora Vértice.

107

4 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da
Agenda 21.13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
ENGELS, F. (1952 [1876]), O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem In
(http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/macaco.html).
Elias, N. (1994), O processo civilizador. Formação do Estado e civilização, volume 2, São
Paulo: Jorge Zahar.
Löwy, M. (1994), As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, São Paulo:
Cortez Editora.
___________________, Ecologia e Socialismo. São Paulo: Cortez, 2005.
MARX, K, Manuscritos econômicos filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2001.
________, O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, s.d, Livro 3, V. 6.
________ e ENGELS. A Ideologia Alemã. Lisboa, Editorial Presença, [s.d].
________, Crítica ao Programa de Gotha – Observações sobre o Programa do Partido
Operário Alemão. In: RICARDO, Antunes (org). A Dialética do Trabalho – Escritos de Marx e
Engels. São Paulo. Expressa Popular, 2004.
Moreira, R. J. (2000). “Críticas ambientalistas à Revolução verde”. Estudos sociedade e
agricultura, n° 15, Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, pp. 39-52.
MORRONE, E. C.; MACHADO, C. R. da S.. A NATUREZA EM MARX E ENGELS: Contribuição
ao debate da questão ambiental na atualidade. In Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient. ISSN
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6.9 ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Implantar a extensão no currículo significa afirmar que, em algum momento
da vida acadêmica, o discente precisa se envolver com atividades/ações de
extensão relacionadas aos componentes curriculares do curso.
Essa demanda de adequação curricular é emergente no contexto de
implantação e cumprimento do Plano Nacional de Educação – PNE (PNE, 2014) e
da resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE, nº 07 de 2018 (BRASIL,
2018), que aponta as diretrizes nacionais para a extensão. O PNE 2014 – 2024
apresenta 20 metas para a educação brasileira a serem cumpridas durante a
vigência do plano. Dentre elas, destaca-se a meta 12, que tem como objetivo elevar
a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50%. Para atingir a meta 12,
são descritas 21 estratégias, cabendo aqui ressaltar a estratégia 12.7 que indica que
se deve “assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a
graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”.
Buscando atender o que estabelece o PNE aluno deverá realizar atividades
de extensão integralizando uma carga horária de no mínimo 10% do total das
unidades curriculares do curso. Portanto, para o funcionamento do curso
Tecnológico em Gestão Ambiental, estabelece-se o cumprimento de 240 horas
correspondentes às atividades de extensão.
As atividades de extensão aqui propostas nas disciplinas de Projeto de
Extensão Ambiental, estão de acordo com o perfil do egresso do curso Tecnológico
em Gestão Ambiental.
Essas 240 horas serão trabalhadas nas componentes curriculares Projeto de
Extensão Ambiental I, II e III. Sendo que Projeto de Extensão I será coordenada por
docentes das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, os quais buscarão

109

desenvolver ações de extensão junto aos discentes com aplicações e/ou tecnologias
aplicadas às ciências humanas correlatas às questões socioambientais. Projeto de
Extensão II, será coordenada por docentes das áreas das ciências ambientais, os
quais buscarão desenvolver ações de extensão junto aos discentes com aplicações
e/ou tecnologias aplicadas em ciências ambientais e correlatas. Já o componente
curricular Projeto de Extensão III, será coordenada por docentes da área de
administração, os quais buscarão desenvolver ações de extensão junto aos
discentes com aplicações e/ou tecnologias aplicadas em administração/gestão e
correlatas.
Cabe destacar que o componente curricular pode envolver, além de docentes
da(s) área(s) responsável(is) para coordenar, também docentes de outras áreas do
conhecimento. Os docentes que ficarão responsáveis por coordenar/realizar as
ações em cada uma dessas componentes curriculares devem elaborar o Plano de
Atividades, o qual deverá ser aprovado em reunião do Colegiado do Curso no final
do semestre letivo anterior a oferta da disciplina. Os docentes responsáveis pela
execução/realização do Plano de Atividades, aprovado pelo Colegiado, irão ser
cadastrados no sistema acadêmico como responsáveis pelo componente curricular.

6.10 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado será cumprido de acordo com a Resolução Nº
20/CS, de 30 de junho de 2021, observados os regulamentos normativos da
instituição e o conjunto normativo legal que rege o tema. É uma atividade que
deverá ser estruturada de acordo com a Resolução CNE 001/2014, que estabelece
as diretrizes curriculares do curso de Administração Pública, bacharelado, em
especial em seu artigo 7º.
O estágio supervisionado é entendido como espaço de aprendizagem no qual
o graduando exerce in loco atividades próprias da área de atuação profissional,
supervisionado por um profissional já habilitado, nas empresas conveniadas com o
Ifal. Tem por finalidade a complementação da formação discente e a de integrar as
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relações teórico-práticas entre o conhecimento de aula e as práticas das
organizações públicas. A carga horária totaliza 200 horas em conformidade com a
Resolução Nº 20/CS .
O estágio supervisionado poderá ser realizado em organizações privadas e
públicas, organizações do terceiro setor e da sociedade civil. O Estágio
Supervisionado Obrigatório só poderá ser iniciado após formalização do termo de
compromisso entre as Instituições Concedentes, o IFAL e o estagiário, não sendo
necessária a celebração do Termo de Convênio para Concessão de Estágio entre a
organização concedente e o IFAL, visto que os Termos de Compromisso terão
validade mesmo quando não forem amparados por Termo de Convênio entre o IFAL
e a unidade Concedente, conforme previsto na resolução 20/CS.
As atividades do Estágio Supervisionado serão realizadas a partir do 2º
semestre,

por

meio

da

prática

profissional.

Deverão

ocorrer

mediante

acompanhamento dos docentes orientadores de Estágio da Instituição e supervisão
de estágio na organização que o receber. No decorrer do estágio o discente deverá
entregar relatórios mensais e final de estágio com aprovação do professor(a)
orientador(a) do Curso.
Após a conclusão do estágio, o estudante terá o prazo máximo estipulado nas
Normas de Organização Didática para apresentar o relatório final ao seu docente
orientador que, após o recebimento, deverá devolvê-lo corrigido ao setor
responsável em até 15 (quinze) dias.
O estagiário que não entregar o seu relatório no prazo determinado poderá ter
seu período de estágio cancelado, caso não apresente justificativa escrita e
assinada pelo orientador/supervisor, e não ultrapasse o tempo de integralização do
curso.
O estágio propicia trocas de práticas e saberes, fazendo pontes entre a
prática e a teoria, entre o mundo acadêmico e o campo profissional, entre o vivido no
mundo do trabalho e o olhar crítico sobre ele. Assim, o Estágio Supervisionado é
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requisito obrigatório para aprovação e obtenção de diploma.
Poderão requerer o aproveitamento das atividades para abatimento da carga
horária de estágio, com o aproveitamento de até 100% (cem por cento) da carga
horária total do estágio supervisionado, conforme estabelece os regulamentos sobre
estágio do Ifal, os discentes que mantém vínculos empregatícios em organizações
privadas ou públicas, de qualquer natureza, com ou sem fins lucrativos, atuantes do
terceiro setor e da sociedade civil, inclusive, desde que exerçam atividades em
áreas afins ao curso de graduação tecnológico em Gestão Ambiental.
Para tanto, faz-se necessário que ingresse com pedido de dispensa de
estágio e da entrega de um relatório consubstanciado de suas atividades,
correlacionando-as com os componentes curriculares do curso, o qual deve ser
aprovado pelo professor(a) orientador(a) de estágio do Curso.

6.11 ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, e
poderá ser acrescido à carga horária do componente de atividades complementares,
limitado a 60 horas, conforme estabelece a Portaria nº 2394/GR, de 07/10/2015.
O estágio não obrigatório será desenvolvido aliando a teoria à prática do
curso.
Para validação das horas como atividade complementar, o discente deverá
formalizar processo para análise da coordenação do curso.

6.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares serão regulamentadas pelo Instituto Federal
de Alagoas. A oferta das atividades ocorrerá mediante regulamento próprio do IFAL.
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De

acordo

com

a

Portaria

nº

2394/GR,

de

07/10/2015,

às

atividades

complementares, perfazendo um total de até 100 (cem) horas, serão de livre
escolha, em no mínimo três, dentre as opções do Art. 4º da referida Portaria,
relacionadas abaixo:
I. participação em congresso, seminários, simpósio, conferências, oficinas de
trabalhos e semelhantes, na área específica de formação;
II. apresentação de trabalho em congresso, seminários, simpósio, conferências,
oficinas de trabalhos e semelhantes, na área específica de formação;
III. participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos, na área
específica de formação;
IV. bolsas concedidas pelo Ifal (monitoria, estágio extracurriculares, entre outras);
V. bolsas de iniciação científica (PIBIC/PIBITI) concedidas pelo Ifal ou por agências
de fomento (FAPEAL, CNPQ e outras);
VI. realização de curso regular de língua estrangeira;
VII. cursos direcionados ao uso de Tecnologia de Informação e Comunicação;
VIII. desenvolvimento de material didático;
IX. atividades de tutoria, relacionadas à área específica de formação;
X. participação em grupos de pesquisa;
XI. participação em projetos de extensão cadastrado na Proex;
XII. participação em concurso de monografia, promovidos ou não pelo Ifal;
XIII. desenvolvimento de pesquisa com produto final publicado em periódico, obra
coletiva ou autoria de livro (texto integral);
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XIV. participação em órgãos colegiados do Ifal;
XV. organização de eventos;
XVI. participação em intercâmbio ou convênio cultural.
As atividades também deverão respeitar o parágrafo 3º do Art. 5º da Portaria
2394/GR.

6.13 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC consiste no desenvolvimento de
um trabalho planejado e executado na área ambiental, obrigatório para a conclusão
do curso de graduação em Gestão Ambiental respeitando o que orienta a
PORTARIA Nº 1483/GR, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 do IFAL em seus artigos
2º e 3º
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é uma atividade
obrigatória para os cursos cujos Projetos Pedagógicos preveem em sua
matriz curricular, sendo requisito para obtenção do grau.
Art. 3º - Somente poderão matricular-se no TCC os estudantes dos cursos
superiores que tiverem concluído setenta por cento da carga horária do
curso, em que estiverem regularmente matriculados, incluindo-se a (s)
disciplina (s) definida (s) como pré-requisito para o mesmo.

Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso a
oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de
pesquisa, extensão e ensino estimulando a produção de conhecimento na área
ambiental. O TCC conta com uma carga horária total de 100 horas.
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC consiste em uma pesquisa
individual ou em dupla orientada por um docente do IFAL , membro do colegiado do
Curso de Gestão Ambiental devendo ser apresentada sob a forma de:
a) Artigo Científico
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b) Monografia
c) Relatório de Estágio Obrigatório
d) Relatório Técnico Conclusivo
e) Criação/Gerenciamento de empresa ou organização inovadora
f) Cursos de formação profissional ministrado para fora do IFAL
g) Patentes
h) Softwares ou aplicativos
i) Tecnologia social
Poderão ser orientadores de TCC docentes que possuam, no mínimo, o título de
especialista. São atribuições do Professor Orientador:
a) Auxiliar o estudante na escolha e/ou delimitação do tema do TCC;
b) Auxiliar o orientando na elaboração do cronograma de atividades necessárias
ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa e de elaboração do TCC;
c) Acompanhar e controlar o processo de leituras e relatórios periódicos na
forma acordada com os orientandos, avaliando regular e sistematicamente o
desempenho dos mesmos;
d) Propor e fundamentar modificações no TCC, durante o transcurso de sua
elaboração, quando se fizerem necessárias;
e) Atestar a frequência de cada orientando às atividades, comunicando por
escrito as faltas continuadas à Coordenação do Curso através do formulário
de acompanhamento.
f)

Entregar o TCC à banca em tempo hábil para a defesa;

g) Presidir a banca examinadora, devendo marcar dia, hora e local da realização
da apresentação do TCC dentro do período letivo referente à matrícula,
através de comunicado formal à Coordenação de Curso.
Importante lembrar que a responsabilidade pela elaboração do TCC é
integralmente do acadêmico, o que não exime o professor orientador de
desempenhar adequadamente, dentro das normas do regulamento do IFAL, as
atribuições decorrentes de sua atividade de orientador.
O TCC deve ser elaborado considerando-se:
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a) Na sua estrutura formal, as técnicas estabelecidas pela ABNT, no que forem
aplicáveis;
b) No seu conteúdo, vinculação direta com a área do curso, preferencialmente
aqueles identificados pelas disciplinas do Curso de Gestão Ambiental.

6.13.1 SOBRE AS FORMAS DO TCC 1
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC dos discentes de Gestão ambiental
podem ser apresentados sob a forma de: Artigo Científico; Monografia; Relatório de
Estágio Obrigatório; Relatório Técnico Conclusivo; Criação/Gerenciamento de
empresa ou organização inovadora; Cursos de formação profissional na área do
curso ministrado para fora do IFAL; Patentes; Softwares ou aplicativos; e Tecnologia
social.
a) ARTIGO CIENTÍFICO: Artigo publicado com base na Norma Brasileira
6022/2003, que estabelece regras de formatação para artigos
científicos em qualquer revista científica ou técnica que seja voltada
para os campos do conhecimento relacionados com o conhecimento
tecnológico do curso e apresentam como foco o mundo do trabalho ou
buscam divulgar o progresso científico. A publicação do artigo deve
apresentar e discutir resultados, ideias, métodos, técnicas e processos
produzidos em uma determinada pesquisa, extensão ou projeto de
ensino desenvolvido ao longo do curso.
b) MONOGRAFIA: Trata-se de trabalho acadêmico utilizado para debater,
analisar, averiguar uma temática específica de forma aprofundada
conforme as normas da abnt.
c) RELATÓRIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: O relatório do estágio
obrigatório pode cumprir a função de TCC desde que seja adaptado e

As formas do TCC foram retiradas quase na sua integralidade textual, com as devidas adaptações
para realidade do CST de Gestão Ambiental,
da Cartilha PROFNIT: Produtos
Técnico-Tecnológicos e Bibliográficos: Subsídio para o desenvolvimento de Trabalhos de
Conclusão de Curso que foi Desenvolvida pela Comissão de Acompanhamento Acadêmico - CAA
do PROFNIT, 2020.
1
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submetido às regras do TCC estabelecidas neste PPC e no âmbito do
IFAL.
d) RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: Esta forma de TCC deve:
Informar, com exatidão e clareza, todo o andamento da elaboração do
trabalho proposto; Disponibilizar as informações do produto gerado
através da organização dos dados e processar os resultados obtidos
de forma que possa transmiti-los de maneira correta e transparente;
Não havendo uma norma específica devem-se seguir as orientações
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (NBR 10719;
6023, 6024; 6027;6028; 6034; 10520; 10525; 12225). Os Tipos de
Relatórios - a) Relatórios técnicos científicos: ANBR 10719 é uma
norma que especifica os princípios gerais para a elaboração e a
apresentação do relatório técnico e/ou científico; b) Relatórios
técnicos de pesquisa: Relatório de andamento ou de conclusão da
pesquisa em andamento, parcial, ou que está concluindo, final; c)
Relatório ou Laudo Técnico: é um relatório detalhado realizado pelo
técnico e profissional especializado naquele assunto; d) Relatórios
Gerenciais: são documentos escritos, baseados em fatos, contendo
informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de
decisão; e) Relatórios técnico-científicos – NBR 10719. A estrutura
do relatório deve ter: Preliminares ou Pré-texto; Texto; Pós-liminares
ou pós-texto (incluindo terceira e quarta capa).
e) CRIAÇÃO/GERENCIAMENTO DE EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO
INOVADORA: Esta forma de TCC deve conter a formação de uma
nova empresa ou organização social com base em produto, serviço ou
processo tecnológico desenvolvido por docentes e/ou discentes no
âmbito do curso de Gestão Ambiental no IFAL Campus Marechal
Deodoro. Exemplo as Startups. Não se aplica a esta modalidade de
TCC empresas não baseadas em produto, serviço ou processo
tecnológico desenvolvido no âmbito do CST de Gestão Ambiental do
IFAL Marechal Deodoro; Empresas originadas em período anterior aos
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projetos e cursos empreendidos no CST de Gestão Ambiental do IFAL
Marechal Deodoro.
f) CURSOS

DE

FORMAÇÃO

PROFISSIONAL

EM

ÁREAS

CORRELATAS À GESTÃO AMBIENTAL MINISTRADOS PARA
FORA DO IFAL: nesta modalidade de TCC os cursos devem ter
conteúdos estabelecidos de acordo com as competências requeridas
pela formação profissional, em conformidade com os princípio
norteadores do PPC deste curso. Os critérios dos cursos: 1- oferta
contínua e integrada às atividades das Instituições envolvidas com o
processo do curso podendo ser fruto de projetos de pesquisa,
extensão e ensino; 2 - oferta em alternância: oferta intermitente,
podendo estar integrada às Instituições envolvidas com o processo do
curso; 3 - formação em exercício [work in progress]: oferta regular ou
intermitente,

devendo

contar

com

profissionais

vinculados

às

instituições envolvidas com o processo do curso. Exemplos: a)
formação contínua para profissionais com vínculo com as redes
públicas e privadas de educação; b) oferta especial para profissionais
vinculados a cooperativas, movimentos sociais e empresas públicas ou
privadas na área de Gestão ambiental; c) formação educacional para
profissionais não licenciados para atuação em sala de aula na área de
educação ambiental. Não se aplica: cursos ofertados pela IES que não
estejam relacionados à produção científica e acadêmica do curso de
Gestão ambiental. São itens obrigatórios para os cursos ofertados:
apresentar o Projeto de Curso, evidenciando a estrutura curricular
correspondente à visão geral da organização dos componentes
curriculares; objetivos do curso, especificando-se a área de atuação do
profissional, o que ele deverá ser capaz de realizar no seu domínio
profissional e no âmbito da sociedade; contextualização e criticidade
dos conhecimentos, expressando a flexibilidade da estrutura curricular,
através de diferentes atividades acadêmicas de modo a favorecer o
atendimento às expectativas e interesses dos alunos-profissionais;
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conteúdo teórico-prático, metodologia para elaboração e socialização
dos conhecimentos; processo de avaliação qualitativa do aprendizado;
perfil do egresso, contendendo a caracterização do profissional após a
realização do curso.
g) PATENTES: É um título de propriedade temporária sobre uma
invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores
ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos
sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente
tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de
sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo
por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela
patente. Exemplos: Patente de invenção, patente de modelo de
utilidade, certificado de adição. Não se aplica a outros ativos de
propriedade intelectual, como marcas, desenho industrial, software,
indicação geográfica. Patentes depositadas: deve conter informações
sumárias sobre abrangência – se nacional ou internacional – número
de registro, proprietários, autores, nome do produto ou processo, área
de aplicação, licenciamento ou aquisição.
h) SOFTWARES OU APLICATIVOS: Depósito de software livre em
repositório reconhecido ou obtenção de licenças alternativas ou
flexíveis para produção intelectual, desde que demonstrado o uso pela
comunidade acadêmica, pela comunidade do entorno do Campus,
movimentos sociais, cooperativas, micro empreendedores
setor

produtivo

em

geral.

Registro

de

software:

ou pelo
proteção

complementar à fornecida pelo Direito Autoral ao autor do software,
mediante protocolo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI. O registro de programa de computador não é territorial, isto é,
sua abrangência é internacional, compreendendo os 175 países
signatários da Convenção de Berna (1886). Licenças software livre:
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licença que permite ao usuário executar, distribuir, estudar, copiar,
modificar e melhorar o código-fonte. Aplicabilidade: a) Registro de
programa de computador e licenças de softwares: aplicáveis na
proteção de programas de computador, códigos-fontes, aplicativos e
rotinas de programação. b) Quantificar e qualificar: nome, finalidade,
registro e usuários.
i) TECNOLOGIA SOCIAL: A tecnologia que deriva do desenvolvimento
de artefatos oriundos dos saberes populares, contendo baixo impacto
ambiental e baixo custo, deve ser inclusiva e com protagonismo
comunitário. Propõe desenvolvimento de negócios de impacto social e
ambiental alinhado aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável:
https://nacoesunidas.org/pos2015/. Aplicabilidade: Desenvolvimento
de produtos, processos e procedimentos que almejam novas formas de
geração de renda e trabalho com a introdução de inovações sociais e
empreendedorismo social, permitindo a inclusão socioprodutiva de
forma mais democrática e justa.

6.13.2 SOBRE A BANCA AVALIADORA DO TCC

A Banca Examinadora será composta pelo orientador e por 02 (dois)
professores, interno ou externo ao IFAL, com conhecimentos na área, indicados pelo
orientador do TCC. Os nomes dos professores, bem como todos que compõem a
Banca Examinadora e o plano de trabalho devem ser encaminhados pelo orientador
ao colegiado do curso para apreciação.
Os membros da Banca Examinadora, a contar da data de recebimento do
TCC, têm prazo de 20 dias úteis para procederem à leitura e análise do trabalho.
Para a defesa deve-se considerar:
a) O discente deverá apresentar a defesa do TCC em, no mínimo, 20 minutos e,
no máximo, 30 minutos.
b) A Banca Examinadora disporá de até cinquenta (50) minutos para fazer
comentários, questionamentos e/ou contribuições.
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c) O aluno poderá usar até dez (10) minutos, após os comentários/contribuições
de todos os membros da Banca Examinadora, para as considerações finais.
Segundo a Portaria 1483/GR, do IFAL a avaliação será feita a partir de sua
análise pelos membros da Banca Examinadora. Na avaliação é importante
considerar:
a) Seqüência lógica (roteiro: início/meio/fim);
b) Revisão e consolidação dos pontos principais na conclusão;
c) Uso apropriado de recursos;
d) Adequação do vocabulário utilizado
A nota final do TCC resultará de uma média aritmética ponderada de três (3)
notas conforme o formulário de avaliação adotado pelo curso, com as seguintes
distribuições:
a) Conteúdo: Peso 5,0 (cinco)
b) Defesa oral: Peso 3,0 (três)
c) Normas técnicas: Peso 2,0 (dois)
A nota final mínima para a aprovação do TCC será 7,0 (sete). Havendo
impedimentos que justifiquem a ausência do discente à defesa, deve-se comunicar
imediatamente ao Colegiado do Curso/Coordenação do curso, para as providências
cabíveis. O estudante que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) deverá fazer as correções
necessárias e submeter o trabalho a novas oportunidades de defesa, observando-se
o tempo de integralização do curso.
As atas de defesa do TCC são encaminhadas pelo docente orientador para a
Coordenação do Curso. Após cadastradas no controle dessas coordenações,
retira-se uma cópia da ata para arquivo e os originais são encaminhados à
secretaria acadêmica dos cursos.
A nota apenas poderá ser registrada no histórico do discente após entrega e
aprovação da versão final pelo docente orientador do TCC. Logo após, as atas
originais serão arquivadas na pasta do estudante.
A entrega da versão final, após correções sugeridas pela banca examinadora
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e inserção da ficha catalográfica por bibliotecário do IFAL, deve ser feita à
Coordenação do Curso, em mídia digital, conforme orientações normativas sobre o
tema, sendo um pré-requisito para colação de grau.
Demais

informações,

orientações

e

documentos

para

download

e

preenchimento se encontram disponíveis no site do câmpus Marechal Deodoro do
Ifal, e possíveis dúvidas acerca das etapas a serem cumpridas para realização de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) podem ser conversadas diretamente com o
orientador de TCC e coordenador de curso.

7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA E GESTÃO
ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
O Curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental é administrado pela
Direção de Ensino e pela Coordenação do Curso em conjunto com o Núcleo
Docente Estruturante - NDE e o colegiado do curso. Sendo o (a) coordenador(a) e o
NDE eleitos/escolhidos pelos representantes docentes e discentes que compõem o
colegiado do curso.
A concepção de coordenação adotada pelo Curso é de uma gestão colegiada
e democrática na qual os representantes do corpo docente e do corpo discente são
consultados e deliberam no âmbito do colegiado sobre assuntos de normatizações,
resoluções e planejamento das políticas de ensino, pesquisa e extensão relevantes
e pertinentes ao curso. O colegiado, por sua vez, tem seu funcionamento
regulamentado pela Resolução Nº 22/2021 do CEPE/IFAL e são assessorados pelo
NDE que tem seu funcionamento regulamentado pela Resolução Nº 21/2021 do
CEPE/IFAL.
Nesse contexto, a coordenação do Curso Superior tecnológico em Gestão
Ambiental desenvolve as seguintes atividades:
➔ Elaboração conjunta, no período que antecede o início do período letivo, das

atividades de apoio técnico-administrativo como: distribuição de carga horária,
disponibilidade de professores, oferta de disciplinas, aproveitamento de
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disciplinas, trabalho de conclusão do curso, matrícula, ingresso de graduados,
aproveitamento de disciplinas e outras questões previstas no planejamento do
curso;
➔ Reuniões coletivas do colegiado e NDE em que predominam o diálogo e o

consenso, com vistas à racionalização das atividades de coordenação;
➔ elaboração e desenvolvimento de planos de trabalho diretamente ligados ao

curso;
➔ Reuniões de trabalho do colegiado e do NDE para análise e busca de

soluções para as dificuldades detectadas e pela efetivação do processo de
auto-avaliação do curso.
➔ Dialogo permanente com o corpo discente e seus representantes.

A coordenação é exercida por um professor coordenador e compreende a
orientação, coordenação e supervisão do curso nos seguintes aspectos:
➔ Gestão

administrativa

e

pedagógica

do

curso

planejamento,

organização e funcionamento das atividades de ensino, pesquisa,
➔ Extensão do curso;
➔ Planejamento,

organização

e

funcionamento

dos

processos e

atividades do curso;
➔ Acompanhamento da vida acadêmica dos alunos do curso;
➔ Articulação do curso com a comunidade interna do IFAL;
➔ Articulação do curso com a comunidade externa;
➔ Avaliação sistemática do curso.

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação é entendida como atividade política que tem por função básica
subsidiar tomadas de decisão. Nesse sentido, pressupõe não apenas análises e
reflexões relativas a dimensões estruturais e organizacionais do curso, numa
abordagem didático-pedagógica, como também dimensões relativas aos aspectos
políticos do processo de formação de profissionais no campo da Gestão Ambiental.
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Entre os aspectos de maior significação para o processo de tomada de
decisões relativas ao curso, destacam-se: a avaliação da proposta curricular; a
avaliação da aprendizagem; a avaliação do material didático; a avaliação da
orientação; e a avaliação do impacto do curso na formação de profissionais no
campo da Gestão Ambiental.
8.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação Institucional está relacionada à melhoria da qualidade da
educação superior, sendo um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes), o qual foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004.
Existem duas modalidades de avaliação, a Autoavaliação e a Avaliação
externa, as quais devem permitir a integração das diversas dimensões da realidade
avaliada, assegurando as coerências conceitual, epistemológica e prática.
A autoavaliação ocorre, no mínimo, uma vez ao ano e resulta num relatório
contendo o resultado da percepção da comunidade do IFAL (docentes, discentes e
técnicos-administrativos)

acerca

das

ações

desenvolvidas,

bem

como

recomendações. É orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação
institucional da Conaes, por meio da Nota Técnica Inep/Daes/Conaes nº 065, de 09
de outubro de 2014.
A Comissão Permanente de Avaliação do IFAL (CPA), autônoma em relação
aos Conselhos e demais órgãos colegiados existentes no Instituto, é a responsável
por conduzir o processo de autoavaliação, bem como sistematizar e prestar as
informações solicitadas pelo Inep nos processos de avaliações externas. É
composta por representantes docentes, discentes, técnico-administrativos e da
sociedade civil, conforme Regimento Interno do IFAL.
Por sua vez, a avaliação externa é realizada por comissões designadas. Tem
como referência os relatórios das autoavaliações e os padrões de qualidade para a
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educação superior expressos nos instrumentos de avaliação.
A conclusão dessas avaliações é a socialização dos resultados, de modo que
a equipe de Gestão possa definir estratégias para solucionar as questões
apresentadas, garantindo, assim, que as informações levantadas sirvam de subsídio
para as políticas institucionais.
Portanto, a avaliação deve tornar-se uma atividade intrínseca ao processo de
planejamento,

servindo

como

instrumento para permitir um realinhamento

permanente com a sua missão institucional. Por isso, constituem ainda atribuições
da CPA, de forma permanente: a avaliação das metas de todas as dimensões do
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e dos resultados institucionais, assim
como a avaliação do processo de ensino/aprendizagem (diretrizes do PPPI).
De forma a atender as diretrizes institucionais, todo o processo de avaliação
institucional deverá ser acompanhado pelo NDE e Colegiado do Curso, pois com os
resultados das avaliações, subsidiará nas estratégias e planos de ações para alinhar
o curso sob a ótica da avaliação.
8.2 AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
O processo de avaliação de aprendizagem no Ifal, tem por finalidade propiciar
o trabalho do autor, de forma dinâmica e plural, a organizar o material didático do
curso de Gestão Ambiental, e levar o estudante a questionar aquilo que julga saber,
principalmente, para que questione os princípios subjacentes a esse saber.
Nesse sentido, a relação teoria-prática coloca-se como um imperativo no
tratamento dos conteúdos selecionados para o curso de Gestão Ambiental, e a
relação intersubjetiva e dialógica entre professor-estudante, mediada por textos, é
fundamental.
Um aspecto relevante no processo de avaliação de aprendizagem é analisar
a capacidade de reflexão crítica do estudante frente a suas próprias experiências, a
fim de que possa atuar dentro de seus limites sobre o que o impede de agir para
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transformar aquilo que julga limitado no campo da Gestão Ambiental.
É importante desencadear um processo de avaliação que possibilite analisar
como se realiza não apenas o envolvimento do estudante no seu cotidiano, mas
também como se realiza o surgimento de outras formas de conhecimento, obtidas
de sua prática e de sua experiência, a partir dos referenciais teóricos trabalhados no
curso.
O processo de avaliação de desempenho dos estudantes se pautará nas
Normas de Organização Didática do Ifal, Resolução nº 03-CS-2017, no que
concerne ao capítulo IX, que trata da Avaliação do processo Ensino-Aprendizagem:
Art. 31 – A avaliação do processo ensino-aprendizagem tem como
parâmetros: os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os
objetivos gerais e específicos do IFAL e o perfil de conclusão de cada curso.
Art. 32 – O processo de avaliação da aprendizagem, no IFAL, estabelecerá
estratégias pedagógicas que assegurem uma prática avaliativa a serviço de uma
ação democrática includente, que viabilize a permanência com sucesso do aluno
nesta instituição.
Art. 33 – A avaliação da aprendizagem no IFAL será realizada em função dos
objetivos expressos nos planos de cursos, considerando os aspectos cognitivos,
afetivos, psicomotor e psicossociais do educando, apresentando-se em três
momentos: diagnóstico, formativo e somativo.
§ 1º – A avaliação de aprendizagem a que se refere o caput estabelecerá, também,
momentos coletivos de auto e hetero avaliação entre os sujeitos do processo
ensino-aprendizagem, durante o período letivo.
O processo de avaliação de aprendizagem do Curso de Gestão Ambiental
estabelecerá estratégias pedagógicas que assegurem preponderância dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, contemplando os seguintes princípios:
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• Contribuição para a melhoria da qualidade do processo educativo, possibilitando a
tomada de decisões para o seu (re) dimensionamento e o aperfeiçoamento;
• Adoção de práticas avaliativas emancipatórias tendo como pressupostos o diálogo
e a pesquisa, assegurando as formas de participação dos estudantes como
construtores de sua aprendizagem;
• Diagnóstico das causas determinantes das dificuldades de aprendizagem, para
possível redimensionamento das práticas educativas;
• Definição de um conjunto de procedimentos que permitam traduzir os resultados
em termos quantitativos;
• Garantia da primazia da avaliação formativa, valorizando os aspectos (cognitivo,
psicomotor e afetivo) e as funções (reflexiva e crítica), assegurando o caráter
dialógico e emancipatório no processo formativo;
• Desenvolvimento de um processo mútuo de avaliação docente/discente como
mecanismo de viabilização da melhoria da qualidade do ensino e dos resultados de
aprendizagem.
Para efeito de registro de resultado de aprendizagem, serão adotados os
procedimentos constantes nas Normas de Organização Didática do Ifal, Resolução
nº 03-CS-2017, em seu capítulo IX, especificamente na seção IV, que trata da
Avaliação nos Cursos de Graduação, a saber:
Art. 70 – O registro do rendimento acadêmico nos cursos de graduação
compreenderá a apuração da assiduidade e a avaliação do desempenho dos alunos
em todos os componentes curriculares.
Art. 71 – Serão obrigatórias, no mínimo, duas verificações de aprendizagem
em cada componente curricular, durante o período letivo.
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Art. 72 – Tanto nos Cursos presenciais quanto nos Cursos da modalidade a
distância, será concedida avaliação substitutiva, ao final do período, ao aluno que
deixar de ser avaliado por ausência.
§ 1º – Será concedida apenas 01 (uma) avaliação substitutiva para cada
componente curricular.
§ 2º – A avaliação substitutiva versará sobre o conteúdo programático referente à
avaliação não realizada pelo aluno e ocorrerá no período previsto no Calendário
Letivo.
Art. 73 – A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas serão
obrigatórias.
§ 1º – O controle da frequência contabiliza a presença dos alunos nas atividades
programadas, das quais estará obrigado a participar de, pelo menos, 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária prevista no componente curricular.
Art. 74 – Para efeito de aprovação, são observadas as seguintes condições:
Obter média semestral (𝑀𝑆), por componente curricular, maior ou igual a 7,0 (sete), e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
Obter média final (𝑀𝐹) maior ou igual a 5,0 (cinco) e frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) no componente curricular no qual foi submetido à prova
final.
Art. 75 – A média semestral, por componente curricular, corresponderá à
média aritmética das verificações de aprendizagem realizadas durante o semestre e
será obtida através da equação:
MS = (VA1 + VA2) / 2 ≥ 7,0 Onde:
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𝑀𝑆 = Média Semestral;
𝑉𝐴 = Verificações de aprendizagem.
Art. 76 – Será submetido à prova final, por componente curricular, o aluno que
obtiver média semestral maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete) e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 77 - A Média Final, por componente curricular, será obtida através da
seguinte equação:
MF = (MS + NRF) / 2 ≥ 5,0
Onde:
MF = Média Final; MS = Média Semestral; NRF = Nota da recuperação final.

9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
Na perspectiva de assegurar a efetivação do curso na dimensão nele
proposta, será desencadeado um processo permanente de avaliação do seu Projeto
Pedagógico, tendo em vista possibilitar a consistência necessária à formação
docente dele decorrente.
Competirá ao Núcleo Docente Estruturante, em consonância com o
Colegiado, o acompanhamento e a avaliação do Curso, como preveem a Resolução
nº 01 do CONAES, de 17/06/2010, e as Portarias Internas nº 1713/GR e 1714/GR,
de 01/12/2010.
Para tanto, os mecanismos avaliativos a serem implementados devem
contemplar uma dimensão institucional e uma dimensão de desempenho
acadêmico, em conformidade com os preceitos previstos para a avaliação da
educação superior, delineados pelo MEC/INEP.
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O curso será também submetido à apreciação da sociedade, por meio de
ações docentes e discentes expressas na produção acadêmica e nas atividades
desenvolvidas no âmbito dos espaços de atuação profissional.
Poderá ser adotado o roteiro proposto pelo INEP/MEC para a avaliação das
condições de ensino que se constitui dos seguintes tópicos:
• Organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto do curso,
atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação.
• Corpo docente: formação profissional, condições de atuação e desempenho
acadêmico e profissional.
• Infraestrutura: instalações gerais, biblioteca e, particularmente, laboratórios
específicos.
A avaliação do desempenho docente será efetivada pelos alunos e alunas por meio
de formulário próprio e de acordo com o processo de avaliação institucional.

10. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas já passou
por diversas denominações, e hoje busca consolidar pesquisas na área técnica e
tecnológica, associadas a um ensino profissional de qualidade. O IFAL Campus
Marechal Deodoro ocupa uma área de 38.160 m2 na cidade de Marechal Deodoro,
da qual 31.024 m2 é de área construída, utilizada para o desenvolvimento de suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. São 14 salas de aula teóricas (sendo 4
específicas para o curso de Gestão Ambiental e 2 específicas para monitorias), 1
auditório, com capacidade para 70 pessoas sentadas, 1 mini-auditório, com
capacidade para 40 pessoas sentadas, 1 laboratório de informática, 1 laboratório de
Artes, 1 laboratório de Desenho, 1 laboratório de física/matemática, 1 laboratório de
biologia/química, 1 biblioteca e 1 sala de pesquisa. Todos os ambientes climatizados
e com recursos audiovisuais disponíveis. Quanto aos meios de locomoção o
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Campus dispõe de 2 caminhonetes Mitsubishi L200 com tração 4x4 (2010 – 2011
respectivamente), 1 VW Parati (2011), 2 Chevrolet Meriva (2004) e 1 Van Sprinter –
17 lugares (2011), 1 micro-ônibus Mercedes Benz (2008) com 27 lugares e 1 ônibus
Volvo (2013) com 48 lugares. Dispões ainda de 1 embarcação tipo canoa
(capacidade para 6 pessoas) com motor de 3,6 HP.
A biblioteca do IFAL Campus MD, dispõe de um acervo com 8.359 livros,
sendo destes aproximadamente 8 mil exemplares livros das áreas técnicas que
incluem: ciências biológicas, geografia, ecologia, direito ambiental, gestão ambiental,
geotecnologias, metodologia e etc.
Quadro 4 - Lista dos equipamentos disponíveis no laboratório de Física.
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Telescópio refletor

1

Telescópio CPC 800

1

Colchão de ar linear HENTSCHELL

1

Cuba de ondas KROEFF

1

Conjunto MINDSTORMS

1

Balança analítica

1

Espectrofotômetro digital

1

Bomba de vácuo

1

Chapa aquecedora

1

Agitador magnético

1

Estufa

1

Reflatometro

1

Capela de exaustão

1

Dosimetro de ruído

1

Calibrador para decibelímetro e dosimetro

1

Detector digital portátil

2
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Medidor multifunção

1

Bomba de amostragem

2

Medidor de STRESS TERMICO

2

Chapa elétrica PAVITEST

1

Banco ótico JÚNIOR ZOLLIN

1

Quadro 5 - Lista dos equipamentos do laboratório de Química e Biologia.
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Estufa

1

Mufla

1

Autoclave

1

Capela

1

Espectrofotômetro

1

Fonte digital

1

pHmetro

1

Balança analítica

1

Balança semi-analítica

1

Centrifuga

1

Quadro 6 - Lista dos equipamentos do laboratório de pesquisa (central analítica)
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

GC-MS Shimadzu

1

HPLC Agilent

1

Absorção Atômica Agilent

1

Espectrofotômetro UV-VIS

1

Espectrofotômetro UV-VIS-NIR

1

Bureta automática

10
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pHmetro

2

Balança analítica

1

Balança semi-analítica

1

Conjunto de DBO

6

Condutivimetro

2

Purificador de água MILLIPORE

1

Nobreak 10 kVA

2

Nobreak 5 kVA

1

Microscópio AFM

1

Pontenciostato

1

Quadro 7 - Lista dos equipamentos do laboratório de Digestão Anaeróbica
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Frigobar

1

Triturador GORTHEN

1

Liquidificador basculante

1

Quadro 8 - Lista dos equipamentos do laboratório IFMaker
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

MESA DIGITALIZADORA COM MONITOR

1

MESA ORGANICA CAV

1

SCANNER 3D

1

MONITOR LCD 22"

1

MESA ORGÂNICA, MED

1

JOGO DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS VONDER

1

IMPRESSORA 3D CORE

1

IMPRESSORA 3D FLASHFORGE FINDER

1
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11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Atualmente o campus Marechal Deodoro conta com o quantitativo de 119
(cento e dezenove) servidores, docentes e técnicos administrativos. Mas
especificamente, no quadro de docentes do Curso Superior Tecnológico de Gestão
Ambiental, estão inseridos 30 (trinta) docentes, sendo 15 (quinze) doutores e 15
(quinze) mestres. Na situação atual, o Curso de Gestão Ambiental possui do seu
quadro de docentes 50% doutores e 50% mestres. O regime de trabalho de 96,7%
dos docentes é de dedicação exclusiva.
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Quadro 9 – Dados do corpo docente do Curso Superior Tecnológico em Gestão
Ambiental – IFAL campus Marechal Deodoro.
DOCENTES

NOME

CARGO

Titulação

Regime
de
Trabalh
o

Adelmo Lima Bastos

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
agronômica

Ana Paula Santos de
Melo Fiori

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
civil e de
produção

Bruno César Ribeiro
Barbosa

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Letras –
português

Dário Luiz Nicácio Silva

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Física

5

Eder Junior Cruz de
Souza

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Geografia

6

Elaine Cristina Pereira
Barros

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Biologia

Fabiano Duarte Machado

Professor
Efetivo

Doutor

DE

História

Fabrício Tavares da Silva

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Ciências
sociais

9

Felipe Carvalho Olegário
de Souza

Professor
Efetivo

Mestre

40
horas

Direito

10

Gentil Luiz da Silva II

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Física

11

Geraldo Luiz Valle dos
Santos

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Administraç
ão

12

Gilson Oliveira dos
Santos

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
elétrica

13

Glaudistone Ferreira de
Almeida

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Letras –
português

#

1
2

3
4

7
8

Área de
formação
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14

Ivanice Borges Lemos

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Biologia

15

José Aparecido da Silva
Gama

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Geografia

16

José Jenivaldo de Melo
Irmão

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Economia

Lúcio Bastos Madeiros

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
agronômica

18

Luis Carlos Ferreira de
Oliveira

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Química

19

Maria do Socorro Ferreira
dos Santos

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Psiciologia

Michely Inez Prado de
Camargo Libos

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
sanitária e
ambiental

21

Patrícia Emanuella Silva
de Oliveira

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Biologia

22

Pedro Guilherme
Fernandes da Silva

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Biologia

Renato de Mei Romero

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Biologia

Rodrigo de Melo Lucena

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Administraç
ão

25

Sheyla Karine Barbosa de Professor
Macedo Dias
Efetivo

Mestre

DE

Geografia

26

Stoécio Malta Ferreira
Maia

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Agrônomo

27

Thiago Angelin Lemos
Bianchetti

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Sociologia

28

Vicente Rodolfo Santos
Cezar

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Engenharia
agronômica

Zilas Nogueira

Professor
Efetivo

Doutor

DE

Filosofia

Felipe Santos Almeida

Professor
Efetivo

Mestre

DE

Filosofia

17

20

23
24

29
30
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Quadro 10 – Dados dos técnicos do – IFAL campus Marechal Deodoro.

TÉCNICOS
NOME

CARGO

1

Andreia Gomes de Azevedo

Bibliotecário-Document
alista

2

Antônio Joaquim dos Santos Júnior

Técnico em Audiovisual

3

Artur Barbosa dos Anjos

Assistente em
Administração

4

Bárbara Luisa Martins Mariano de Souza

Técnico de Laboratório

5

Bianca Gonçalves Galdino de Melo

Técnico de Laboratório

6

Camilla Gonçalves dos Anjos Araújo de Souza

Médico-Área

7

Carina da Paz Santos

Assistente em
Administração

8

Claudia Maria Rodrigues de Jesus

Pedagogo-Área

9

Cristina Rodrigues Bernardo Silva

Assistente em
Administração

10

Cristiane Simões Oliveira

Pedagoga/Área

11

Darlan Braga Alves Soares

Auxiliar em
Administração

12

Daulin Kapiche

Assistente em
Administração

13

Deise Mendes de Araújo Cunha

Assistente em
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Administração
14

Diogo de Vasconcelos Oliveira

Assistente em
Administração

15

Geórgia Valéria Andrade Loureiro Nunes

T. em Assuntos
Educacionais

16

Giovanna Silva Vanderlei

Enfermeiro-Área

17

Igo Custódio dos Santos Chagas

Assistente de Aluno

18

Islan Gomes Silva

Técnico em
Eletrotécnica

19

Ivanildo Batista de Souza

Assistente em
Administração

20

Jean Tenório Menezes

TÉCNICO

21

José Ailton dos Santos

Vigilante

22

José Josinaldo da Silva

Auxiliar de Biblioteca

23

José Max Deivys Alves de Moura

T. de Tecnologia da
Informação

24

José ricardo Honório de Mendonça Filho

T. de Laboratório

25

Júlia de Sousa Furtado

Assistente em
Administração

26

Karine Miranda Castro

Assistente em
Administração

27

Keine Mendonca Pereira Telles

Nutricionista

28

Kleberson Santos da Silva

Técnico em
Contabilidade

29

Kledson Marques Cavalcante

Assistente em
Administração

30

Lucas de Lima Moura

Assistente de Aluno

31

Luiz Carlos Teles da Silva

Assistente em
Administração

138

32

Márcio Alexandre Veloso Gomes

Assistente em
Administração

33

Maria Amália Vieira da Costa

Assistente em
Administração

34

Maria Josê Nascimento Leite Machado

Bibliotecário-Document
alista

35

Maria Martha Pereira Acioli dos Santos

Assistente de Aluno

36

Mariana de Araújo Santana

Assistente de Aluno

37

Mayara Romeiro Lins Beirouti

Assistente em
Administração

38

Milton da Silva

Vigilante

39

Natasha Navarro Pedrosa

Téc. em Contabilidade

40

Reewison Vieira Belo

Assistente em
Administração

41

Renata Pires de Oliveira Costa

Psicológo-área

42

Ronaldo Ferreira da Silva

Assistente em
Administração

43

Rose Mary Soares de Lima Albuquerque

Assistente Social

44

Rosicleide Viturina dos Santos

Auxiliar em
Administração

45

Sandoval Rocha Costa Neto

Técnico de
Enfermagem

46

Silvânia Correia de Albuquerque

Servente de Limpeza

47

Tomás Gustavo Pedro

Téc. de Assuntos
Educacionais

48

Vanda Figueredo Cardoso

Pedagogo-Área

49

Waldnis Espírito Santo da Silva

Assistente em
Administração
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12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS AOS CONCLUINTES

Concluído todo o itinerário formativo, previsto no plano de curso, o estudante
fará jus ao respectivo diploma de graduação como tecnólogo em Gestão Ambiental.
Os diplomas serão emitidos pela Coordenação de Registros de Diplomas - CRD do
IFAL, após a integralização das 2260 horas do curso, com todos os seus
componentes curriculares e registro da situação do estudante em relação ao
ENADE.
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ANEXO A – Regimento de Estágio

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CONSELHO SUPERIOR/IFAL

RESOLUÇÃO Nº 20 / 2021 - CONSUP/IFAL (11.20)
Nº do Protocolo: 23041.020441/2021-80
Maceió-AL, 30 de junho de 2021.

Aprova Regulamentação de Estágio no Instituto Federal de Alagoas.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, órgão de caráter
consultivo e deliberativo da Administração Superior, no uso de suas atribuições conferidas pelo § 3º
do Art. 10 da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, nomeado pelo
Decreto Presidencial de 10/6/2019, publicado no DOU nº 111, Seção 02, de 11/6/2019 e em
conformidade com o Estatuto da Instituição, faz saber que este Conselho reunido ordinariamente no
dia 18 de junho de 2021.
Considerando o Processo nº 23041.015037/2021-94, de 14/5/2021.
RESOLVE:
TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo das/os estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, nos diversos níveis e modalidades, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso
oferecido pelo Ifal.
§1º Consideram-se como estágio curricular supervisionado as atividades de cunho profissional, social
e cultural proporcionadas às/aos estudantes, realizadas junto a pessoas jurídicas de direito privado e
a órgãos da administração pública direta ou autárquica e fundacional, bem como a profissionais
liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização
profissional.
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§2º Nos cursos técnicos de nível médio, o estágio é uma das modalidades de prática profissional,
contemplando a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, buscando a unidade
teoria/prática, com vistas à intervenção no mundo do trabalho e na realidade social.
Art. 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento da/o estudante para a vida cidadã e para
o trabalho, promovendo:
I - A relação entre a proposta curricular e o mundo do trabalho, propiciando maior significado ao
aprendizado;
II - A sua inserção no mundo do trabalho;
III - A promoção da articulação da instituição com o setor produtivo;
IV - A sua aprendizagem social, profissional e cultural;
V - A contextualização dos conhecimentos gerados no ambiente de trabalho para a retroalimentação
da proposta curricular da Instituição.
Art. 3º São requisitos para a realização de estágio:
I - A comprovação de matrícula e frequência regular em curso do Ifal;
II - Celebração de Termo de Compromisso entre a/o estudante, a parte concedente do estágio e o Ifal;
III - A compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e o projeto pedagógico do curso,
além daquelas previstas no Termo de Compromisso;
IV - Cadastro no setor responsável pelos estágios, no respectivo campus/polo.
Art. 4º A carga horária obrigatória destinada ao estágio curricular deverá obedecer ao disposto no
projeto pedagógico de cada curso, respeitada a legislação em vigor.
Art. 5º O Ifal deverá avaliar de forma criteriosa se a concedente cumpre as normas relativas à saúde e
segurança nas situações de insalubridade, periculosidade e/ou estados de exceção.
Art. 6º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade, área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
Art. 7º Estágio obrigatório é aquele definido no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma.
Parágrafo Único. O projeto pedagógico do curso definirá a partir de qual módulo/semestre/série a/o
estudante poderá realizar o estágio.
Art. 8º O Termo de Compromisso é o documento que estabelece as diretrizes para realização do
estágio, e nele deverá constar a carga horária diária e semanal a ser cumprida, assim como a data de
início e término do estágio. Esse documento será acompanhado do Plano de Atividades da/o
Estagiária/o, no qual constará descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas no estágio.
Art. 9º O estágio será interrompido quando uma das partes:
I - Não cumprir o convencionado no Termo de Compromisso;
II - Não executar as atividades do Plano de Estágio;
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III - Romper o vínculo com o curso;
IV - Não cumprir as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
V - A pedido de uma das partes.
Art. 10 Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória.
Parágrafo Único. O estágio não obrigatório será desenvolvido aliando a teoria à prática do curso.
Art. 11 O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter o acompanhamento efetivo
do/a professor/a orientador/a da Instituição de Ensino e do supervisor/a da unidade concedente,
comprovado por vistos nos relatórios apresentados.

CAPÍTULO II
DO SEGURO E DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Art. 12 A/O estagiária/o deverá estar segurada/o contra acidentes pessoais, nos valores de mercado.
No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro é assumida pelo Ifal e,
no caso de estágio não obrigatório, pela Unidade Concedente.
Art. 13 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
Parágrafo Único. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde,
entre outros, não caracteriza vínculo empregatício, conforme descrito no §1º do art. 12 da lei nº
11.788.
Art. 14 Para o estágio não obrigatório, a lei exige o pagamento de bolsa ou outra forma de
contraprestação para a/o estagiária/o, assim como a concessão de auxílio- transporte. Essas
concessões são facultativas para os estágios obrigatórios.

§1° O descumprimento de qualquer obrigação contida no Termo de Compromisso caracteriza vínculo
de emprego da/o estudante com a unidade concedente, para todos os fins previstos na legislação
trabalhista e previdenciária.
§2° Será facultado à/ao estudante, após concluir a carga horária destinada à Prática Profissional,
requerer ampliação da carga horária designada para Estágio Supervisionado, conforme estabelecido
nas Normas de Organização Didática do Ifal.
Art. 15 O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro das instituições conveniadas com
o Ifal.
Parágrafo Único. As instituições serão conveniadas para o conjunto de campi/polos do Ifal, sendo o
instrumento convencional assinado pela autoridade máxima do Instituto Federal de Alagoas.

TÍTULO II
DAS PARTES
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CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 16 São obrigações do Ifal:
I - Celebrar Termo de Compromisso com a/o estudante, ou com seu representante ou assistente legal,
quando ela/e for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação social, cultural
e profissional da/o estudante, bem como o cumprimento das normas relativas à saúde e segurança
nas situações de insalubridade, periculosidade e/ou estados de exceção, por meio da visita técnica;
III - Indicar professor/a orientador/a, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades da/o estagiária/o;
IV - Exigir da/o estudante a apresentação periódica de relatório das atividades;
V - Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando a/o estagiária/o para outro
local, em caso de descumprimento de suas normas;

VI - Zelar pelo cumprimento da contratação do seguro de vida da/o estudante;
VII - Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de suas/seus
estudantes;
VIII - Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas.
Art. 17 A estrutura de gerenciamento dos procedimentos de estágio constituir-se-á de:
I - Pró-reitoria de Extensão;
II - Setor responsável por estágios no campus;
III - Diretoria de Ensino;
IV - Coordenação de Curso;
V - Professor/a orientador/a;
VI - Bancas de avaliação de estágio, quando for o caso.
Art. 18 Caberá à Reitoria, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão - Proex:
I - Firmar Convênio de Estágio com as concedentes;
II - Mensalmente, providenciar publicação dos extratos de convênios celebrados para fins de estágio,
que poderá ocorrer no sítio eletrônico e/ou no Boletim de Serviço do Ifal;
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III - Contratar, em favor da/o estagiária/o, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, nos casos de estágio obrigatório em que a concedente não arcar
com essa responsabilidade;
IV - Disponibilizar os formulários pertinentes ao estágio e ao convênio.
Art. 19 Caberá ao setor responsável por estágios no campus:
I - Celebrar Termo de Compromisso com a/o estudante, ou com seu representante ou assistente legal,
quando ela/e for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente;
II - Promover eventos e ações com vistas a orientar previamente as/os estudantes sobre o
funcionamento e prática do estágio, relações humanas e ética profissional;
III - Encaminhar às unidades concedentes as/os estudantes candidatas/os ao estágio;
IV - Encaminhar a/o estudante à unidade concedente para que a mesma elabore o plano de estágio,
em comum acordo com a/o estudante;
V - Encaminhar o plano de estágio, devidamente elaborado e assinado pelo/a supervisor/a da
unidade concedente, às coordenadorias de curso, para conhecimento e aprovação do/a professor/a
orientador/a;
VI - Assegurar a legalidade dos procedimentos formais de estágio;
VII - Manter contato com as unidades concedentes durante a vigência do convênio, na busca de novas
vagas de estágios e do fortalecimento da parceria entre Ifal e concedente;
VIII - Exigir a contratação de seguro contra acidentes pessoais para o estagiário, de acordo com a
legislação em vigor;
IX - Encaminhar ao/à coordenador/a de curso/área profissional, a relação das/os estudantes em
estágio, quando solicitado;
X - Promover reuniões com estudantes, professores/as orientadores/as, coordenadores/as de cursos
e membros da Diretoria de Ensino, para deliberar sobre questões relacionadas a estágios;
XI - Orientar as/os estudantes a respeito da operacionalização do estágio, informando normas,
procedimentos e critérios de avaliação;
XII - Estabelecer estratégias para ampliar as ofertas de estágio;
XIII - Divulgar oportunidades de estágios para as/os estudantes;
XIV - Preparar a documentação necessária ao encaminhamento da/o estagiária/o;
XV - Providenciar documentos necessários para a efetivação, acompanhamento e finalização do
estágio;
XVI - Receber a documentação de finalização do estágio;
XVII - Providenciar o desligamento da/o estudante da entidade concedente, quando se fizer
necessário;
XVIII - Organizar e zelar pelo arquivo que contenha a documentação de estágio das/os estudantes;
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XIX - Transmitir à Pró-reitoria de Extensão os dados necessários para inclusão na apólice de seguro
referente às/aos estudantes vinculados àquela unidade;
XX - Transmitir, sempre que for necessário, os dados referentes à exclusão de segurados;
XXI - Comunicar quaisquer sinistros e encaminhar as documentações necessárias para sua
comprovação;
XXII - Estabelecer contato com o mundo do trabalho e providenciar a documentação para firmar
Convênio de Estágio com as concedentes, que será encaminhada à Pró-reitoria de Extensão;
XXIII - Realizar visitas técnicas com vistas a verificar se o local do estágio possui instalações físicas e
técnicas adequadas, que proporcionarão à/ao estagiária/o o desenvolvimento de atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, podendo ainda designar outro servidor com competência
técnica para este fim;
XXIV - Indicar para parecer e posterior acompanhamento do Napne os casos que envolvam
estudantes com necessidades específicas.
Art. 20 Caberá à Diretoria de Ensino do campus:
I - Ter ciência de todas as atividades referentes aos procedimentos de estágios;
II - Manter atualizados os projetos pedagógicos dos cursos, informando ao setor de estágios qualquer
alteração referente ao assunto;
III - Analisar, com o setor responsável por estágios, as propostas de alteração na forma de
operacionalização dos estágios, nos critérios de avaliação e nos formulários estabelecidos pela Proex.
Art. 21 Caberá à Coordenação de Curso:
I - Certificar quais estudantes estão aptos a realizar estágio;
II - Validar os estágios que serão aproveitados pelo curso, conforme seu projeto pedagógico;

III - Agendar reuniões com as/os estudantes que estão aptos a iniciar o estágio para, com o setor
responsável por estágios, informar e orientar sobre todos os procedimentos a serem seguidos;
IV - Designar docentes da área afim ao estágio para atuarem como professores/as orientadores/as,
quando necessário;
V - Convocar as/os docentes para avaliarem as apresentações de defesa de estágio perante banca
avaliadora, em datas previamente definidas, quando for o caso;
VI - Agendar datas e horários com as/os estudantes para apresentação de trabalhos perante bancas
de avaliação, quando for o caso;
VII - Solicitar à Diretoria de Ensino a nomeação dos membros das bancas para avaliarem as
apresentações dos estágios, quando for o caso;
VIII - Organizar a escala de apresentações das defesas dos estágios, quando for o caso;
IX - Preparar documentos a serem utilizados pelas bancas de avaliação nas apresentações dos
estágios, quando for o caso;
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X - Emitir certificados de participação para os membros das bancas de avaliação e de orientação de
estágios, quando for o caso;
XI - Disponibilizar condições adequadas para as apresentações de defesa de estágio;
XII - Deliberar sobre casos omissos, convocando bancas de defesa dos estágios, quando for o caso.
Art. 22 Ao/À professor/a orientador/a compete:
I - Orientar e acompanhar todo o processo de desenvolvimento das atividades de estágio, com vistos
periódicos nos relatórios de acompanhamento;
II - Auxiliar a/o estagiária/o na elaboração do seu plano de atividades, aprovando-o e acompanhando
sua execução;
III - Orientar as/os estagiárias/os na elaboração dos relatórios de estágio, parcial e final;
IV - Assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio com o
Projeto Pedagógico do Curso;
V - Avaliar os relatórios parciais de estágios quanto às habilidades e competências necessárias ao
desempenho profissional, identificando anormalidades e propondo adequações, devidamente
substanciadas, quando necessário;
VI - Avaliar o relatório final do estágio, quando não houver defesa perante banca de avaliação;
VII - Autorizar a/o estudante a apresentar defesa do relatório final do estágio perante banca de
avaliação, quando for o caso;
VIII - Realizar visitas técnicas com vistas a verificar se o local do estágio possui instalações físicas e
técnicas adequadas, que proporcionarão à/ao estagiária/o o desenvolvimento de atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, quando for o caso;
IX - Participar de reuniões de acompanhamento de estágio junto à Coordenação de Estágio, quando
necessário.
Parágrafo Único. O/A professor/a substituto/a ou temporário/a somente poderá orientar as/os
estudantes se o término do estágio for anterior ao vencimento do seu contrato.
Art. 23 Caberá à banca de avaliação de estágio obrigatório:
I - Avaliar, com o/a professor/a orientador/a, o relatório final do estágio elaborado pela/o estudante;
II - Avaliar a apresentação de defesa do relatório final do estágio.
Parágrafo Único. Nos campi que exigem a apresentação de defesa do estágio, as bancas de avaliação
serão compostas pelo/a professor/a orientador/a e dois representantes ligados à área de atuação do
estágio e/ou às áreas pedagógicas.
CAPÍTULO II
DA UNIDADE CONCEDENTE
Art. 24 As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
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conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio às/aos estudantes regularmente
matriculadas/os no Ifal, observadas as obrigações previstas no artigo nono da Lei 11.788/2008 e
regras da administração pública federal.
Art. 25 São obrigações da concedente de estágio:
I - Celebrar Termo de Compromisso com o Ifal e a/o estudante, zelando por seu cumprimento;
II - Ofertar instalações que tenham condições adequadas à formação cultural, social e profissional
da/o estudante, bem como ao cumprimento das normas relativas à saúde e segurança nas situações
de insalubridade, periculosidade e/ou estados de exceção;
III - Indicar funcionária/o de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso da/o estagiária/o, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiárias/os simultaneamente;
IV - Contratar, em favor da/o estagiária/o, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, como estabelecido no Termo de Compromisso, conforme o art.
12 desta Resolução;
V - Por ocasião do desligamento da/o estagiária/o, entregar termo de realização e assinar o termo de
rescisão do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da
avaliação de desempenho;
VI - Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VII - Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de
atividades, com visto obrigatório da/o supervisor/a do estágio e da/o estagiária/o;
VIII - Atestar os relatórios parcial e final elaborados pela/o estagiária/o;
IX - Conceder, mensalmente, à/ao estagiária/o uma bolsa de auxílio, conforme o art. 14, quando for o
caso;
X - Comprometer-se a facilitar as atividades do/a professor/a orientador/a, para que o/a mesmo/a,
com o/a supervisor/a, possa auxiliar a/o estagiária/o em eventuais problemas durante o estágio;

XI - Comprometer-se a facilitar a avaliação, pelo Ifal, da adequação de suas instalações para a
formação social, profissional e cultural da/o estudante, bem como ao cumprimento das normas
relativas à saúde e segurança nas situações de insalubridade, periculosidade e/ou estados de
exceção.
Parágrafo Único. O estágio poderá ser realizado no próprio Ifal, desde que as atividades desenvolvidas
estejam em consonância com a proposta curricular do curso.

CAPÍTULO III
DA/O ESTAGIÁRIA/O
Art. 26 Estagiárias/os são estudantes que estejam devidamente matriculadas/os no Ifal, nos diversos
níveis e modalidades de ensino, que desenvolvam as atividades relacionadas à sua área de formação
profissional na unidade concedente, após assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.
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Art. 27 A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de
ensino, a parte concedente e a/o estudante estagiária/o, ou seu representante legal, devendo constar
do Termo do Compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:
I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, na modalidade profissional de Educação de
Jovens e Adultos;
II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior e da
educação profissional de nível médio.
§1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que
previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.
§2º Caso a instituição de ensino adote verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos
períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida, ao menos, pela metade, segundo
estipulado no Termo de Compromisso, para garantir o bom desempenho da/o estudante, cabendo ao
Ifal comunicar à parte concedente, quando solicitado, por meio de calendário acadêmico e/ou
declarações, as datas de realização das avaliações escolares.
Art. 28 A/O estagiária/o poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de
estágio não obrigatório.
Parágrafo Único. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde,
entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.
Art. 29 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiária/o com necessidade(s) específica(s) após parecer do Napne.
Art. 30 A realização e aprovação do estágio deverão ocorrer dentro do período de integralização do
curso.
§1º Excepcionalmente, a realização e aprovação do estágio fora do período de integralização do curso
estarão condicionadas à análise do seu Colegiado.
§2º O estágio não obrigatório não poderá ser realizado após a conclusão dos componentes
curriculares obrigatórios (disciplinas obrigatórias, carga horária optativa obrigatória ou outros
componentes curriculares obrigatórios) vinculados à matriz curricular da/o estudante.
Art. 31 A integralização da carga horária do estágio poderá ocorrer em unidades concedentes
distintas e em períodos intercalados.
Art. 32 É permitido à/ao estudante obter estágio por iniciativa própria, inclusive em concedentes não
conveniadas, desde que solicite ao setor competente do campus/polo o seu credenciamento, por
meio da assinatura de termo de compromisso.
Art. 33 A/O estagiária/o deve entregar ao setor competente do campus/polo os relatórios das
atividades desenvolvidas no estágio, conforme periodicidade estabelecida abaixo:
I - Cursos Técnicos: relatório parcial, bimestralmente até o final do estágio; e relatório final, ao
término do estágio;
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II - Cursos Superiores: relatório parcial, após decorridos 50% (cinquenta por cento) da duração do
estágio; e relatório final, ao término do estágio.
§1º Durante o transcurso do estágio, serão exigidos relatórios semanais, que resultarão na produção
dos relatórios bimestrais e final.
§2º Após a conclusão do estágio, o estudante terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para
apresentar o relatório ao seu professor/a orientador/a, conforme estabelecido nas Normas de
Organização Didática do Ifal.
§3º Após a conclusão do estágio, o aluno terá o prazo máximo estipulado nas Normas de Organização
Didática para apresentar o relatório final ao/à seu/sua professor/a orientador/a.
§4º Após o recebimento previsto no parágrafo anterior, o/a professor/a orientador/a deverá devolver
o relatório corrigido ao setor responsável em até 15 (quinze) dias.
§5º A/O estagiária/o deverá proceder à defesa do seu relatório final, em comum acordo com o/a
seu/sua orientador/a e o setor competente, quando previsto no projeto do curso, em até 15 (quinze)
dias após a aprovação do relatório final.
§6º O/A estagiário/a que não entregar o seu relatório no prazo determinado poderá ter seu período
de estágio cancelado, exceto se apresentar justificativa escrita e assinada pelo/a orientador/a e
supervisor/a, e se não tiver ultrapassado o tempo de integralização do curso.
Art. 34 É assegurado à/ao estagiária/o, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias
escolares.
§1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando a/o estagiária/o receber bolsa
ou outra forma de contraprestação.
§2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de
o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.
Art. 35 São deveres do estagiário:
I - Tomar conhecimento deste regulamento;
II - Buscar oportunidades de estágio, podendo contar com o apoio do setor responsável por estágios
no campus;

III - Providenciar, no setor responsável por estágios, toda a documentação necessária, cumprindo os
prazos para a sua retirada e entrega;
IV - Elaborar, com o/a orientador/a de estágio e o/a supervisor/a da concedente, o planejamento das
atividades de estágio;
V - Apresentar ao/à professor/a orientador/a relatório parcial de acompanhamento de estágio;
VI - Respeitar as cláusulas estabelecidas no Termo de Compromisso e cumprir as atividades previstas
no plano de atividades;
VII - Entregar relatório final de estágio no prazo estipulado pelo setor responsável por estágios do
campus;
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VIII - Apresentar sugestões que contribuam para o aprimoramento do ensino e/ou do estágio;
IX - Manter sigilo sobre dados ou trabalhos reservados ou confidenciais de que tiver conhecimento
em decorrência do estágio.
Parágrafo Único. Se o estágio for iniciado pela/o estudante sem a documentação exigida, a carga
horária realizada antes da regularização da documentação será desconsiderada.

TÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO
Art. 36 A formalização do estágio ocorrerá mediante celebração do termo de compromisso
obrigatório, o que deverá ocorrer, impreterivelmente, antes do início do estágio.
Art. 37 O termo de compromisso de estágio é um instrumento jurídico, em que estão acordadas
todas as condições de realização do estágio entre a/o estudante, a unidade concedente e a instituição
de ensino.
Art. 38 O Ifal, na qualidade de interveniente, através do setor responsável de cada campus/polo,
celebrará termo de compromisso de estágio com a/o estudante, ou com sua/seu representante ou
assistente legal, quando ela/e for absoluta ou relativamente incapaz, e com a unidade concedente,
indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa da
formação, ao horário e ao calendário letivo.
Art. 39 O plano de atividades é um instrumento obrigatório elaborado pelo/a supervisor/a da
unidade concedente e aprovado pelo/a professor/a orientador/a, e deverá conter as atividades
previstas a serem desenvolvidas, em concordância com o projeto pedagógico de cada curso.
Art. 40 Será necessária a carta de aceite do/a professor/a orientador/a como documento obrigatório
para a formalização do estágio.
Art. 41 Se a/o estudante conseguir o estágio por meios próprios, recomenda-se apresentar a carta de
aceite ou documento similar da unidade concedente, principalmente para as unidades que não
possuem convênio.
Art. 42 A/O estagiária/o poderá ser desligada/o da unidade concedente antes do encerramento do
período previsto, por interesse de qualquer uma das partes, devendo, neste caso, a/o solicitante
comunicar às outras partes por meio de rescisão do Termo de Compromisso apresentando as devidas
justificativas para tal rescisão.
CAPÍTULO II
DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 43 O estágio deverá ter o acompanhamento efetivo do/a professor/a orientador/a da unidade de
ensino e do/a supervisor/a da unidade concedente, comprovado por vistos nos relatórios parcial e
final e por menção de aprovação final.
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Art. 44 O estágio será considerado válido e uma etapa considerada cumprida quando as atividades
realizadas e os procedimentos de acompanhamento forem aprovados pelo/a supervisor/a da unidade
concedente e pelo/a professor/a orientador/a, em documentação final de conclusão do estágio.
Art. 45 Na avaliação do estágio serão consideradas:
I - A compatibilidade das atividades desenvolvidas com as previstas no plano de atividades elaborado
e assinado pelo/a supervisor/a da unidade concedente e aprovado pelo/a professor/a orientador/a e
pela/o estagiária/o.
II - A qualidade, a eficácia das atividades realizadas, a capacidade inovadora ou criativa demonstrada
pela/o estagiária/o e a habilidade da/o estagiária/o de se adaptar socialmente ao ambiente de
trabalho, avaliadas pelo/a supervisor/a da unidade concedente e entregues pela/o estagiária/o, com
os relatórios parcial e final, bem como as fichas de avaliação;
III - A/O estagiária/o avaliará o ambiente, as condições de trabalho, bem como a aplicabilidade do
currículo à prática profissional, por meio da ficha de autoavaliação, que será entregue com o relatório
final.

CAPÍTULO III
DO CONVÊNIO
Art. 46 O convênio é um instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão
explicitadas as responsabilidades do Ifal e da unidade concedente, e terá a duração de cinco anos,
contados a partir da data de sua assinatura.
Parágrafo Único. Poderá ser assinado convênio por prazo menor do que o estipulado no caput, desde
que verificada a importância do convênio para o Ifal pela Coordenação de Estágios e Egressos - Proex.
Art. 47 O Ifal poderá celebrar convênio de concessão de estágio, com as unidades concedentes, no
qual se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para suas/seus
estudantes e as condições de que tratam os arts. 6° a 14 da Lei 11.788/2008, que disciplina o estágio
das/os estudantes.
Parágrafo Único. Serão considerados equivalentes ao convênio para estágio os acordos de cooperação
que abordam, em seu plano de trabalho, a realização de estágios.
Art. 48 Para validação do convênio, o Ifal deverá:
I - Realizar a visita técnica, feita por um/a representante da Coordenação de Extensão ou
equivalente, podendo ser ainda efetuada por um/a servidor/a por ele/a indicado/a;
II - Avaliar as instalações onde se realizará o estágio e sua adequação à formação social, cultural e
profissional da/o estudante, bem como ao cumprimento das normas relativas à saúde e segurança
nas situações de insalubridade, periculosidade e/ou estados de exceção;
III - Analisar os documentos da/o concedente e das/os responsáveis;
IV - Assinar o Termo de Convênio;
V - Publicar no Diário Oficial ou Boletim Interno o extrato do convênio.
§1º O convênio não é um instrumento obrigatório para a realização de estágio.
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§2º A celebração do convênio não dispensa a celebração do termo de compromisso de estágio e, para
tal, a empresa deverá preencher o formulário padrão do Instituto, estar devidamente apta para
receber o estagiário, conforme relatório de visita técnica realizada, anexando cópia do contrato social
(empresas), estatuto (ONGs, cooperativas, associações, institutos), termo de posse (prefeituras) ou
registro no conselho de fiscalização profissional (profissionais liberais), bem como o documento de
identificação e CPF da/o(s) sua/seu(s) representante(s) legal(is).
Art. 49 Como forma de acompanhamento do estágio, o/a coordenador/a do curso e/ou um/a
professor/a designado por ele deverá realizar, periodicamente, visita às empresas conveniadas,
avaliando as atividades desenvolvidas pelos estudantes em estágio e sua área de estudo.
Parágrafo Único. No caso dos agentes de integração, a visita é de sua responsabilidade.

CAPÍTULO IV
DO APROVEITAMENTO PROFISSIONAL E DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, MONITORIA E DA INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
Art. 50 O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho,
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de
estudos (Art. 41, Lei 11.741, de 16 de julho de 2008).
Art. 51 A/O estudante empregada/o na iniciativa privada ou pública poderá aproveitar suas atividades
profissionais para cumprir a prática profissional, desde que atue na área do respectivo curso, seja sua
documentação aprovada pela coordenação do curso ou por um/a professor/a da área e atendida a
carga horária mínima estipulada no Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 52 A equiparação da experiência profissional à prática profissional será considerada se
comprovada através de:
I - Na condição de empregada/o, declaração em papel timbrado da empresa onde atua ou atuou,
dirigida ao Ifal, devidamente assinada e carimbada pelo/a representante legal da empresa, indicando
o período, o cargo ocupado e as atividades profissionais desempenhadas pela/o estudante. Caso a
empresa tenha encerrado suas atividades e a/o estudante não consiga a declaração, ela poderá ser
substituída pelo registro na Carteira de Trabalho, desde que o mesmo especifique o cargo exercido.
II - Na condição de artesão, poderá ser aceito o registro no órgão que regulamenta sua profissão;
III - Na condição de empresária/o, cópia do Contrato Social e cartão do CNPJ da empresa,
comprovando que o/a estudante participa ou participou do quadro societário da organização;
IV - Na condição de autônoma/o, comprovante de seu registro na Prefeitura, comprovante de
recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e carnê de contribuição ao INSS; e
V - Relato das atividades desenvolvidas no formato de Relatório de Estágio.

Parágrafo Único. O setor responsável por estágios encaminhará a documentação comprobatória de
experiência profissional para análise e parecer da coordenação do curso, subsidiado pelo/a
professor/a orientador/a.
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Art. 53 As atividades de extensão, monitoria e de desenvolvimento de projetos cientificos,
desenvolvidas pela/o estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão
no projeto pedagógico do curso.
CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54 A/O estudante que tiver concluído o estágio com aprovação deverá solicitar sua participação
na colação de grau, com antecedência mínima da data da cerimônia estabelecida pelo setor de
Registro Escolar, Acadêmico ou equivalente.
Art. 55 As/os estudantes do Ifal, especialmente dos cursos de licenciatura, poderão realizar estágio
obrigatório ou não obrigatório na própria instituição, desde que a atividade desenvolvida assegure o
alcance dos objetivos previstos em regulamento específico.
Art. 56 Todos os documentos pertinentes à realização de estágios pelas/os estudantes do Ifal deverão
permanecer em arquivo específico, obedecendo a temporalidade de guarda regulamentada pelo Ifal.
Art. 57 O não cumprimento das normas estabelecidas nesta regulamentação pelas/os estudantes
estagiárias/os, ou pela unidade concedente, resultará na invalidação do estágio ou no seu
cancelamento.
Art. 58 Aos casos não previstos nesta Resolução aplica-se o disposto na Lei nº 11.788/08 ou outros
dispositivos que venham a substituí-la ou complementá-la.
§1º Os casos excepcionais serão analisados nas seguintes instâncias, nesta ordem:
a) Coordenação de curso;
b) Setor responsável pelo estágio no campus;
c) Proex.
§2º Persistindo a omissão, as matérias serão encaminhadas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Ifal, para juízo e manifestação.
§3º O Conselho Superior do Ifal será instância recursal máxima.
Art. 59 Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 5 de julho de 2021, sendo revogadas as
disposições anteriores.
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