MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 153/2022 DE 14 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a criação do
C u r s o Lato
Sensu
de
Especialização em Gestão
Ambiental de Municípios, de
forma presencial, pelo Campus
Carolina do Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº
11.892/2008 de 29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de
11 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando o que consta no Processo 23249.021690.2022-47; e,
considerando, ainda, a decisão do plenário do Conselho Superior na 3ª Reunião Extraordinária
de 11 de julho de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a criação do Curso Lato Sensu de Especialização em Gestão Ambiental de
Municípios, de forma presencial, pelo Campus Carolina do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão.
§1º - O Projeto de Curso aprovado cons tui-se anexo desta resolução;
§2º - Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas por turma.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Gestão Ambiental de Municípios, na modalidade presencial, referente à área de
Concentração Multidisciplinar da tabela de áreas de conhecimento da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), alinha-se às políticas nacionais,
ao mesmo tempo em que prioriza as políticas e demandas locais e regionais.
As diretrizes pedagógicas para a organização e funcionamento do respectivo Curso
de Especialização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), nos
quais os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos que estruturam a
formação continuada são apresentados. na pós-graduação, alinhada à Política de Ensino
voltada para o contexto social, político, econômico e cultural da sociedade brasileira, em
especial do Maranhão, de forma dinâmica e alinhada às demandas sociais e do mundo do
trabalho, em consonância com a perspectiva de sustentabilidade (PDI IFMA 2019-2023, p.
42).
Ademais, esta proposta segue a finalidade dos Institutos por meio do incentivo e
apoio aos processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. (Art. 7º
da Lei nº 11.892 / 2008).
A partir desse entendimento, o avanço científico e tecnológico, a socialização do
conhecimento e o compromisso com a promoção do diálogo entre os diferentes saberes
são elementos que permeiam e integram as ofertas educacionais gratuitas do IFMA
Campus Avançado Carolina, incluindo a Pós-Graduação. Princípios, categorias e
conceitos que irão materializar o processo de ensino e aprendizagem para todos os
envolvidos nesta práxis pedagógica serão explicados neste projeto.
Esta proposta está baseada:
1. ResoluçÃo Nº 1, de 6 de Abril de 2018 (*) (**) que estabelece diretrizes e normas paraa
oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no
âmbito do Sistema
Federal de Educação Superior;
2. Resolução CNE/CES nº. 01/2007, de 08 de junho de 2007 que estabelece normas para
o funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos no país;
3. na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;
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2. IDENTIFICAÇÃO
Nome do Curso
Especialização em Gestão Ambiental de Municípios
Grau conferido
Especialista em Gestão Ambiental de Municípios
Modalidade em que será ofertado
Ensino Presencial
Período previsto de inscrição e seleção para primeira turma
Primeira turma: 2022.2
Duração do curso
18 meses (3 semestres)
Carga horária
480 horas
Número de vagas
40 vagas por turma
Área do conhecimento
Multidisciplinar – Meio Ambiente e Agrárias (código 90191000 Capes/CNPq)
Periodicidade
A cada 18 em 18 meses
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3. JUSTIFICATIVA
As necessidades da sociedade e do mercado de trabalho atual, com fenômenos
como a Globalização, a reestruturação produtiva, a reordenação econômica mundial e as
mudanças em torno das concepções de trabalho e emprego, exigem a qualificação dos
trabalhadores para as novas demandas, frente ao desenvolvimento do país e do mundo.
Nesse contexto, a criação da Especialização em Gestão Ambiental de Municípios
no IFMA/Campus Avançado Carolina justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato de haver na
região uma forte demanda por cursos de especialização de qualidade e gratuitos. Nesse
sentido, a região carece de cursos que estejam em sintonia com a realidade local e
atrelados aos municípios maranhenses que recebem a influência direta ou indireta do
Parque Nacional da Chapada das Mesas.
O curso a ser oferecido pelo IFMA atenderá aos profissionais das Secretarias
Municipais de Meio Ambiente, assim como egressos das instituições de ensino superior
situadas em Carolina e em outros municípios.
A oferta deste curso constitui uma importante oportunidade para as pessoas que
desejam continuar a sua formação acadêmico-científica, podendo, ainda, contribuir com o
planejamento, gerenciamento e execução de atividades de diagnóstico, avaliação de
impacto, proposição de medidas mitigadoras – corretivas e preventivas –, regulação do
uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, avaliação de conformidade legal,
análise de impacto ambiental, elaboração de laudos e pareceres, podendo elaborar e
implantar ainda políticas e programas de educação ambiental, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida e a preservação da natureza dos municípios.
Em síntese, busca-se com o curso fortalecer o ensino, pesquisa e extensão,
observadas as peculiaridades regionais e locais e os movimentos da economia
internacional. O foco também está na formação de um profissional que saiba pensar
globalmente e atuar localmente, em uma visão multidisciplinar integrada e sistêmica, em
um processo formativo que contemple teoria e prática.
Ademais, o IFMA, ao garantir a oferta de uma especialização voltada para a Gestão
Ambiental de Municípios, poderá contribuir para que haja mudanças significativas no Sul
do Maranhão. Para além, o espaço acadêmico-científico caracteriza-se por ser um espaço
de geração de ideias e propostas que podem ajudar na promoção do bem comum e
conservação dos recursos naturais.
Sendo assim, percebe-se que a criação curso de Especialização do IFMA/Campus
Avançado Carolina é justificada pela sua importância tanto no âmbito acadêmico-científico
– pois irá promover o ensino, a pesquisa e a extensão voltados para os temas da gestão
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ambiental, levando em consideração aspectos sociais e econômicos, assim como o
atendimento às normativas legais, à prevenção da poluição e à melhoria contínua dos
processos, por tratar-se de uma iniciativa educacional com potencial para estimular o
desenvolvimento local, sobretudo de municípios localizados no Sul do Maranhão
(FINKLER, 2018; MACHADO, 2016).
Os estudos sobre ambiental de municípios produzidos a partir da vivência dos
docentes e discentes poderão fundamentar debates e discussões sobre a realidade local,
bem como suscitar um novo olhar para os problemas da região. Não há dúvidas, portanto,
quanto ao alcance e a importância do referido curso na proposição de ações inovadoras
frente aos desafios socioeconômicos historicamente persistentes no estado do Maranhão.
4. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
O IFMA, Campus Avançado de Carolina, integra a Fase III, do Plano de Expansão
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo
autorizado o seu funcionamento por meio da Portaria Nº 1.074, de 30 de dezembro de
2014.
A cidade de Carolina está localizada na Mesorregião Sul Maranhense,
precisamente, na Microrregião de Porto Franco (IBGE, 2020), distante de São Luís, capital
do Estado, em 841 km e a 220 km de Imperatriz, maior cidade de importância regional. O
município conta com uma população 24.151 habitantes (IBGE, 2021), distribuídos numa
área territorial de 6.267, 675 km² (IBGE, 2020), cuja densidade demográfica é de 3,72
hab./km², com uma altitude média de 167 m e IDH 0,634.
Do ponto de vista econômico, o município de Carolina concentra arranjos produtivos
focados nos setores da pecuária, agricultura, comércio, turismo, agroindústria, extrativismo
vegetal e prestação de serviços. O moderno desenvolvimento do agronegócio já é uma
realidade e se configura como o mais promissor do Estado. O Parque Nacional da
Chapada das Mesas, com suas inúmeras belezas naturais, é o maior potencial turístico da
região tocantina e está localizado justamente nesta região e Carolina é sua base de apoio.
O PARNA Chapada das Mesas possui uma área de 159.953, 78 hectares
englobando os municípios de Riachão, Estreito e Carolina. Esta unidade foi criada para
proteger ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, além da
sua disponibilidade para realização de pesquisas científicas e atividades atreladas à
educação ambiental e ao turismo. Entre os municípios mencionados, Carolina possui a
maior área ocupada pelo parque (Brasil, 2005).
O IFMA - Campus Avançado Carolina está funcionando provisoriamente, na Praça
dos Discentes, 64, Centro, em uma estrutura física cedida pela Secretaria de Estado da
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Educação – Governo do Maranhão, por meio do Termo de Cessão de Uso Gratuito de
Bem Imóvel e tem demanda assegurada por discentes do próprio município de Carolina e
das cidades vizinhas de Estreito, Feira Nova, São Pedro dos Crentes, Riachão, Fortaleza
dos Nogueiras, Nova Colinas, bem como, alguns municípios do vizinho Estado do
Tocantins.
5. OBJETIVOS DO CURSO
5.1. Geral
Capacitar profissionais para o exercício de atividades relacionadas ao meio
ambiente, conferindo-lhes aptidão para, entre outras atribuições, implantar programas de
conservação, educação, planejamento e gestão ambiental em órgãos públicos e/ou
privados.
5.2. Específicos
● Fornecer ao discente uma percepção integrada dos processos ambientais;
● Incentivar a reflexão crítica sobre os temas atuais relacionados às questões
ambientais;
● Desenvolver as habilidades, competências e atitudes que permitam a atuação
consciente, ética e responsável do ponto de vista socioambiental;
● Compreender a realidade econômica, política, social, cultural do desenvolvimento
sustentável;
● Compreender a importância do Gestor Ambiental para o atendimento das metas e
indicadores do desenvolvimento sustentável previstos para o século XXI..
6. PÚBLICO ALVO
O curso é destinado aos profissionais portadores de diplomas de graduação plena
nas diferentes áreas do conhecimento, reconhecidos pelo Ministério da Educação, p.ex.,
Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária e Ambiental, Tecnologia em Gestão
Ambiental, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Agroecologia, Biologia, Geologia,
Engenharia Civil, Oceanografia, Química, Geógrafia, Arquitetura, Direito, etc., além de
outros profissionais engajados nas causas ambientais, e interessados em atuar nessa
temática.
7. CONTRIBUIÇÕES AOS EGRESSOS
O curso visa especializar profissionais na área de meio ambiente com competências
e habilidades que lhes permitam atuar com ênfase na gestão ambiental dos municípios,
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levando em consideração as questões sociais e econômicas a nível local e regional.
Os egressos do curso serão profissionais com capacidade de:
● Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
● Atuar em equipes multidisciplinares, com capacidade para identificar pontos de
melhorias no clima organizacional do ambiente de trabalho;
● Avaliar a viabilidade econômica de projetos voltados para Gestão Ambiental
Municipal;
● Propor e executar sistema de gestão ambiental, visando ao desenvolvimento
sustentável;
● Conhecer, interpretar e aplicar a legislação ambiental;
● Conhecer a importância da biodiversidade;
● Avaliar e executar projetos voltados para gestão e gerenciamento e monitoramento
ambiental de resíduos sólidos;
● Conhecer os principais estudos ambientais;
● Elaborar e implantar sistemas de gestão ambiental em diferentes setores de
instituições públicas e privadas;
● Organizar e coordenar campanhas, cursos e treinamentos nas áreas de gestão
ambiental;
● Identificar os potenciais usos dos recursos naturais de maneira sustentável;
● Identificar as fontes e o processo de degradação ambiental e aplicar métodos de
eliminação ou de redução de impactos ambientais;
● Avaliar os processos produtivos e propor medidas visando a implementação da
produção mais limpa;
● Planejar, executar e avaliar Estudos, Planos e Relatórios Ambientais previstos na
legislação brasileira, e a análise de risco.
8. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA
A Especialização em Gestão Ambiental de Municípios – modalidade presencial do
IFMA – Campus Avançado Carolina apresenta-se como uma importante alternativa para
atender às demanda por formação de profissionais qualificados, capazes de identificarem
novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado à Gestão Ambiental,
assim como ao atendimento das metas e indicadores previstos na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
Nesse sentido, a oferta do curso permite ao Campus Avançado Carolina ampliar e
intensificar sua atuação, na região sul do Maranhão, rompendo as barreiras geográficas
municipais e propondo um processo inovador de construção do conhecimento.
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O curso foi pensado em consonância com a missão institucional, as metas previstas
no PDI, assim como no plano de ação do Campus Avançado Carolina para o ano 2022.
Para atender as metas previstas em tais documentos, o curso apresenta corpo
docente composto por mestres e doutores e uma equipe pedagógica formada por técnicos
e profissionais preparados para o desenvolvimento das atividades inerentes à oferta do
curso.
A matriz curricular deste curso foi elaborada, analisada e avaliada respeitando as
características existentes no eixo ambiente e saúde e na região de abrangência. Desta
forma, este PPC foi concebido seguindo as orientações emanadas no PDI e em
conformidade com Diretrizes e Normas para a Oferta dos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu.
Como política institucional, busca-se continuamente a articulação entre a gestão
institucional e a gestão do curso, bem como, a adequação e a implantação das políticas
institucionais constantes no PDI.
Ademais, o comprometimento com uma sociedade mais justa deriva das reflexões
em que os ideais de justiça, solidariedade e liberdade são exercitados e avaliados
rotineiramente pelas atitudes de cada acadêmico no livre exercício de aprender e de se
relacionar com a comunidade institucional.
O Campus Avançado Carolina, por meio da educação laica, pública, gratuita e de
qualidade, procura valorizar o ser humano em sua integridade, para que possa realizar as
suas aspirações maiores que lhe dão a identidade no tempo e no espaço, como agente de
transformação social, na construção de sua história, apontando caminhos para as
oportunidades de desenvolvimento da região em que está inserido.
Assim, o curso de Especialização em Gestão Ambiental de Municípios propõe-se,
acima de tudo, a contribuir para a melhoria do bem-estar da população brasileira,
principalmente da população que vive no entorno do Pólo Turístico Chapada das Mesas,
sul do Maranhão.
9. COORDENAÇÃO DO CURSO
A Coordenação Geral do curso ficará sob responsabilidade da Diretoria de
Desenvolvimento Educacional do IFMA, Campus Avançado Carolina, e terá como
Coordenador(a) a(o) Prof.(a). Thamires Barroso Lima.
9.1. Atribuições da Coordenação do Curso
A Coordenação do Curso terá as seguintes atribuições:
● Presidir a comissão do processo seletivo dos candidatos;
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● Presidir o colegiado do curso;
● Orientar, coordenar, fiscalizar avaliar as atividades didáticas do curso, sugerindo
medidas corretivas de interesse, desde quando julgar necessário;
● Zelar pela execução dos programas de ensino apresentados, permitindo a
integração dos currículos nos objetivos didáticos do curso;
● Promover as avaliações no final de cada módulo dos participantes e dos
Professores;
● Elaborar relatórios consolidados e cumulativos relativos a aspectos quantitativos e
qualitativos referentes ao rendimento dos participantes e aos módulos aplicados;
● Diligenciar, junto ao órgão competente do IFMA, os pagamentos de honorários dos
professores e coordenadores;
● Zelar pelas salas de aula e pela existência do material instrucional das mesmas em
horário de qualquer atividade do curso;
● Providenciar todas as atividades/tarefas necessárias para a realização da defesa
pública de monografia dos participantes.
● Zelar pelo “fiel” cumprimento do Programa, mediante acompanhamento presencial,
das aulas expositivas;
● Articular sempre que se fizer necessário, todo e qualquer recurso, visando o melhor
desempenho do Programa;
● Fiscalizar, avaliar e orientar as atividades didáticas do Programa, sugerindo
medidas corretivas de interesse deste, quando julgar necessário;
● Identificação de dificuldades de natureza metodológica e avaliativa, bem como
proposição de sugestões para superação;
● Elaboração de instrumentos de avaliação do desempenho docente;
● Orientação ao corpo discente para a realização da auto-avaliação;
● Análise dos registros das atividades de ensino fazendo paralelo com o programa da
disciplina;
● Levantamento de sugestões para o aprimoramento do curso;
● Elaboração de relatório das atividades desenvolvidas.
10. Estrutura Organizacional e Carga Horária
O curso terá 480 (quatrocentos e oitenta) horas, sendo 420 (quatrocentos e vinte)
horas de aulas presenciais, teóricas e práticas, e 60 (sessenta) horas destinadas ao
trabalho de conclusão de curso, o qual deverá ser desenvolvido individualmente e terá
defesa pública até, no máximo, seis meses do término das disciplinas. O discente que não
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conseguir entregar o trabalho de conclusão de curso conforme estabelecido neste projeto
pedagógico, dentro do prazo estabelecido, será considerado desligado do curso. As
atividades serão realizadas no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão,
Campus Avançado Carolina.
10.1 Período, Periodicidade e Ementário
O curso terá duração de 18 (dezoito) meses, contados a partir do início das aulas.
Os componentes curriculares serão realizados por módulos, de acordo com o calendário
proposto pela Coordenação do Curso. Os componentes curriculares deste projeto de curso
estão elencados de modo que os conteúdos trabalhados possibilitem o desenvolvimento
das competências e habilidades que o Especialista em Gestão Ambiental de Municípios
necessita para o exercício das suas atividades profissionais. A relação das atividades a
serem desenvolvidas estão apresentadas no subitem 10.2.
O curso será oferecido na modalidade presencial e sua metodologia seguirá as
diretrizes da Resolução Nº 1, de 6 de abril de 2018 e das legislações pertinentes. A
periodicidade de oferta da especialização acontecerá a cada 18 meses, conforme
demanda institucional ou abertura de chamada pública para financiamento da oferta.
Durante a oferta do Curso, os discentes contarão com aulas presenciais cujos
cronogramas serão devidamente confeccionados e divulgados antecipadamente.
10.2. Estrutura Curricular
O curso conta com carga horária total, distribuída entre os componentes curriculares
e o trabalho de conclusão de curso, que serão desenvolvidos na modalidade presencial.
As atividades serão realizadas na sede do Campus Avançado Carolina, Instituto Federal
de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), devidamente credenciado. A estrutura do
curso é norteada pela integração permanente entre aspectos metodológicos e aspectos
teóricos.
Assim, as atividades acadêmicas do curso têm como tônica o embasamento de
questões acerca do ensino e aprendizagem voltados ao Meio Ambiente, assim como a
pesquisa no campo da Gestão Ambiental, a serem desenvolvidas por meio de discussões
que permitam identificar concepções que fundamentam e orientam os fazeres práticos dos
futuros Especialistas em Gestão Ambiental de Municípios.
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10.2.1. Matriz Curricular
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA TOTAL

MÓDULO I
Tópicos em Gestão Ambiental
Estatística Ambiental
Ecologia Geral
Gestão Ambiental de Solos
Metodologia da Pesquisa Científica
MÓDULO II
Leitura e produção de textos científicos
Biodiversidade e Conservação
Direito Ambiental
Licenciamento Ambiental
Gestão e Comportamento Humano
MÓDULO III
Gestão de Recursos Hídricos
Saneamento Ambiental
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Artigo

60h

10.2.2. Ementas das Disciplinas
MÓDULO I
COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos em Gestão Ambiental
CARGA HORÁRIA
TOTAL: 30 HORAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL: 2 HORAS

CRÉDITOS: 2

OBJETIVOS
Objetivo geral
Compreender a importância da gestão ambiental para conservação dos
recursos naturais.
Objetivos específicos
Analisar o impacto do crescimento populacional sobre o ambiente.
Listar os principais acordos internacionais para gestão sustentável da natureza.
Conhecer os instrumentos de política pública da gestão ambiental.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução à Gestão Ambiental. Problemas ambientais globais e locais da
atualidade. Principais conferências relacionadas ao meio ambiente. Acordos
multilaterais. Políticas públicas ambientais. Instrumentos de gestão ambiental.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BARBIERI, J. C. Desenvolvimento Sustentável: Das origens à agenda
2030. 1. ed. Vozes, 2020.
2. BARSANO, P. R. & BARBOSA, R. P. Gestão Ambiental. 1 ed. 2014.
3. DIAS, R. Gestão Ambiental - Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
3. ed. Atlas, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ALBUQUERQUE, I. C. S. de. Sistema de gestão ambiental: conceitos e
práticas. [S.l.]: [s.n.], 2008.
2. BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e
instrumentos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
3. PIMENTA, H. C.D.; GOUVINHOS, R. P. Ferramentas de gestão ambiental:
competitividade e sustentabilidade. Natal: CEFET/RN, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Ambiental
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS

Créditos: 2

Conhecer métricas ambientais. Desenvolver habilidades para organização e
análise de dados ambientais. Interpretar dados ambientais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Método estatístico. Distribuição de frequência, medidas de tendência central e
de dispersão. Análise de correlação e regressão linear; análise de variância;
teste de médias. Apresentação dos dados (tabelas e gráficos). Uso de softwares
para cálculos estatísticos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SICSU, A. L.; DANA, S. Estatística Aplicada. Análise Exploratória de Dados.
Editora Saraiva. 2012.
VIRGILLITO, S. B. Estatística aplicada. Sn: Saraiva Uni, 2017. 664 p.
THURMAN, P. W. Estatística. 1. ed. Editora Saraiva. 2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LARSON, R. Estatística Aplicada. Tradução e revisão técnica Cyro de
Carvalho Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
CRESPO, A. A. Estatística Fácil. ed. 19. Ed. Saraiva. 2009.
TRIOLA, M. F. et al. Introdução à estatística. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
GOTELLI, N. J.; ELLISON, A. M. Princípios de estatística em ecologia. Porto
Alegre: Artmed, 2010. 527 p

COMPONENTE CURRICULAR: Ecologia
CARGA HORÁRIA
TOTAL: 30 HORAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL: 2 HORAS

Créditos: 2
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Compreender a abordagem holística da ecologia, considerando a importância
dos estudos ecológicos para a resolução dos problemas ambientais diversos.
Conhecer os principais biomas do mundo, em particular os brasileiros,
compreendo-os como ecossistemas estáveis e característicos das regiões em
que ocorrem. Aplicar esses conhecimentos na reflexão sobre temas polêmicos
da atualidade, como preservação dos ambientes naturais, o desenvolvimento
sustentável e a exploração racional de recursos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos da Ecologia. Fatores ecológicos distribuição e a abundância das
espécies. Energia nos ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. Dinâmica das
populações. Relações ecológicas entre seres vivos. Sucessão ecológica.
Fatores que afetam a evolução dos ecossistemas. Grandes biomas do mundo.
Principais biomas brasileiros. Ecossistemas aquáticos. Humanidade e
ambiente. O impacto da espécie humana sobre a natureza.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. RICKLEFFS, R. E. A Economia da Natureza. 7ª Edição. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
2. TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em
ecologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
3. COUTINHO, L. M. Biomas brasileiros. Editora: Oficina de textos. 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BARBOSA, R. P. & VIANA, V. J. Recursos Naturais e Biodiversidade Preservação e Conservação dos Ecossistemas. São Paulo: Editora Ética, 2014.
2. BARBOSA, R. P.; VIANA, V. J. Biologia Ambiental. 2ª Ed. Editora Érica.
2014.
3. AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia – volume único - Editora Moderna.
1997.
4. GUIMARÃES, V. Y. (org.). Guia de campo UHE Estreito. Biota. 2016.
5. DARWIN, C. A origem das espécies. Ed. Martin Claret. 2007.
6. MAIA-SILVA, C. et al. Guia de plantas visitadas por abelhas na Caatinga.
1ª edição. Fundação brasil cidadão. 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Ambiental de Solos
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer os aspectos da formação do solo, sua formação, degradação e
poluição. Discutir as etapas e as competências da gestão ambiental do solo.
Conhecer as práticas e os métodos para o monitoramento e recuperação de
solos degradados.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Formação e composição do solo; Morfologia e gênese do solo; Atributos físicos,
químicos e biológicos do solo; Poluição e degradação do solo; Monitoramento
ambiental do solo; Práticas e métodos para recuperação de solos degradados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KLAUS, R.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e
aplicações. 2 ed. São Paulo: Manole, 2012.
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MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. 2 ed.
Lavras: Ed. Universidade Federal de Lavras, 2006.
MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O.; BRUSSAR, L. Biodiversidade do solo em
ecossistemas brasileiros. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KLEIN, V.A. Física do Solo. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo,
2012.
LEPESCH, I. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de
Textos, 2002.
MOREIRA, F.M.S.; HUISING, E.J.; BIGNELL, D. Manual de biologia dos solos
tropicais: amostragem e caracterização da biodiversidade. Lavras: UFLA, 2010.
OLIVEIRA, J.B. Pedologia Aplicada. 3 ed. Piracicaba: FEALQ, 2008. SPARKS,
D.L. Environmental Soil Chemistry. San Diego: Academic Press, 1995.
BERTONI, J. ;LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. São Paulo:
Livroceres. 368 p., 1985.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Científica
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer os fundamentos, métodos e técnicas de análise presentes na
produção do conhecimento científico. Compreender as fases de elaboração e
desenvolvimento de pesquisas e trabalhos científicos. Elaborar e desenvolver
projetos de pesquisa e trabalhos científicos obedecendo às orientações e
normas vigentes nas IES e na ABNT.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Elementos históricos e contemporâneos sobre a ciência e suas implicações no
desenvolvimento de um trabalho científico. Elementos para a leitura e produção
de escritos analíticos e científicos. Ética na pesquisa científica. Tipos de
pesquisa, metodologias e análises de dados: bases teóricas e conceituais.
Elaboração de projetos de pesquisa: tema, problema e hipóteses na pesquisa
científica. Produção de gêneros científicos. ABNT: normas acadêmicas e
divulgação científica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Celicina Borges. METODOLOGIA CIENTÍFICA AO ALCANCE DE
TODOS. Editora Manole, 2018.
GIL, Antônio Carlos. COMO ELABORAR PROJETOS DE PESQUISA. Editora
Atlas, 2017.
MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. FUNDAMENTOS DA
METODOLOGIA CIENTÍFICA. Editora Atlas, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AQUINO, Ítalo de Souza. COMO ESCREVER ARTIGOS CIENTÍFICOS.
Saraiva Uni, 2012.
TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. INTRODUÇÃO A PESQUISA EM
CIÊNCIAS SOCIAIS: a pesquisa qualitativa em educação. Editora Atlas,
1987.
DIONE, Jean. LAVILLE, Christian. A CONSTRUÇÃO DO SABER: Manual de
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Editora UFMG / Penso:
1999.
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RUDIO, Franz Victor. INTRODUÇÃO AO PROJETO DE PESQUISA
CIENTÍFICA. Petrópolis: Vozes, 2007.

MÓDULO II
COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e Produção de Textos Científicos
CARGA HORÁRIA
TOTAL: 30 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL:
2 HORAS

Créditos: 2

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Aprimorar domínio do uso da língua portuguesa em termos de recepção e
produção de textos; refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como
fenômeno social, histórico, cultural, político e ideológico; aprimorar domínio da
comunicação escrita quanto à coerência e coesão textuais, bem como clareza e
correção da linguagem, do ponto de vista da norma culta; analisar e interpretar
textos a partir de uma visão crítica; planejar e produzir textos acadêmicos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Leitura semiótica e produção de textos. Análise e interpretação de textos
diversos. Uso da linguagem formal/científica na produção de textos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de Texto para
discentes universitários. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
2.
. Oficina de Texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
3. GRION, Laurinda. Como se comunicar por escrito com eficácia. São
Paulo: Madras, 2005. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando o
segredo do texto. São Paulo: Cortez, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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1. FIORIN, José Luiz; SAVIOLLI, Francisco Platão. Para entender o texto.
São Paulo: Ática, 2007. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa
moderna. São Paulo: FGV, 2010. GUIMARÃES, Thelma de Carvalho.
Comunicação e linguagem. São Paulo: Pearson, 2012. MACHADO, Anna
Rachel (coord.) Resumo. São Paulo: Parábola. 2010.
2.
. Resenha. São Paulo: Parábola, 2007.
3. MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atividades de leitura e
produção de textos. Saraiva: São Paulo, 2008.
4.
SOARES, Magda Becker; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de
redação. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2011.
5. BECHARA, Evanildo. Moderna gramática da Língua Portuguesa. Rio
de Janeiro: Lucerna, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Biodiversidade e Conservação
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Fornecer ao aluno o conhecimento teórico ecológico básico para o
entendimento da biologia da conservação; conhecer as causas das ameaças à
diversidade biológica nos diferentes níveis da hierarquia ecológica; entender os
diferentes métodos e técnicas de conservação e manejo de populações,
comunidades e ecossistemas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceituação e origem da biodiversidade. Valores da biodiversidade. A
distribuição global e regional da biodiversidade. Perda de biodiversidade:
espécies ameaçadas de extinção. Conservação da biodiversidade dentro e fora
de unidades de conservação. Ferramentas e técnicas utilizadas em Biologia da
Conservação. Gestão de Unidades de Conservação: Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Políticas públicas nacionais e
internacionais para a conservação da biodiversidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BARBOSA, R. P. & VIANA, V. J. Recursos Naturais e Biodiversidade Preservação e Conservação dos Ecossistemas. São Paulo: Editora Ética,
2014.
2. DE CARVALHO ROCHA, J. C., HENRIQUES FILHO, T. H. P., & CAZETTA,
U. Política nacional do meio ambiente: 25 anos da Lei n. 6,938/81. Belo
Horizonte: Editora del Rey, 2007.
3.GUIMARÃES, V. Y. (org.). Guia de campo UHE Estreito. Biota. 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1.PINHEIRO, A. L. D. F. B. Tecnologias Sustentáveis: Impactos
Ambientais Urbanos, Medidas de Prevenção e Controle. São Paulo:
Editora Ética, 2014.
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2. BARBOSA, R. P.; VIANA, V. J. Biologia Ambiental. 2ª Ed. Editora Érica.

2014.
3. BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Gestão ambiental. São Paulo: Editora
Érica, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Ambiental
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Entender a importância do Direito Ambiental para a proteção do meio ambiente.
Conhecer a legislação ambiental brasileira nas diferentes esferas
administrativas. Entender os mecanismos jurídicos e processuais do Direito
ambiental brasileiro. Compreender a importância do Direito Ambiental para o
trabalho do Técnico em Meio Ambiente.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao direito ambiental. Fundamentação do direito ambiental. Direito
ambiental brasileiro. Proteção jurídica do meio ambiente. Proteção
Administrativa ao Meio Ambiente. Responsabilidades acerca dos danos
ambientais. Aspectos processuais da proteção ambiental. Noções da proteção
internacional ao meio ambiente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABELHA, R. M. Direito Ambiental Esquematizado. 5 ed.Editora Saraiva.
2018
DE BESSA ANTUNES, P. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010.
BARSANO, P. R., BARBOSA, R.; IBRAHIN, F. Legislação ambiental. São
Paulo: Érica. 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LENZA, P.; RODRIGUES, M. A. Direito Constitucional Esquematizado. 23
ed. Editora Saraiva. 2019.
JUNIOR, A.; ROBERTO, M. Direito Ambiental Interdisciplinar. 1 ed. Editora
Millennium. 2015.
VITTA, H. Responsabilidade Civil e Administrativa por Dano Ambiental.
Malheiros Editores.
MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. Malheiros Editores

COMPONENTE CURRICULAR: Licenciamento Ambiental
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer os aspectos e impactos ambientais. Discutir as etapas e as
competências do licenciamento ambiental. Conhecer os tipos de licenças
ambientais disponíveis. Identificar a viabilidade ambiental para localização,
instalação e operação de diferentes empreendimentos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao licenciamento ambiental. Exigibilidade do licenciamento
ambiental: hipóteses legais; Resolução CONAMA nº 237/97. Competência para
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o licenciamento ambiental. Critérios de competência da Lei Complementar
140/2011. Atuação dos Municípios no licenciamento ambiental. Tipos de
licenças ambientais. Etapas do licenciamento ambiental. Responsabilidade no
licenciamento ambiental. Estudos ambientais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos.
São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
BARBOSA, R. P. Avaliação de risco e impacto ambiental. São Paulo:
Érica, 2014. 144 p. (Eixos).
FIORILLO, C. A. P.; FERREIRA, P.; MORITA, D. M. Licenciamento
ambiental. São Paulo: Saraivajur, 2019.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PINHEIRO, A. C. D. F. B.; CRIVELARO, M.; PINHEIRO, A. L. D. F. B.
Tecnologias Sustentáveis - Impactos Ambientais Urbanos, Medidas de
Prevenção e Controle - Série Eixos.
FARIAS, T. Licenciamento Ambiental: Aspectos Teóricos e Práticos. [s.i.]:
Fórum, 2018.
OLIVEIRA, R. L. Licenciamento Ambiental. Avaliação Ambiental
Estratégica e (In)Eficiência da Proteção do Meio Ambiente. [s.i.]: Juruá,
2014. 190 p.
NASCIMENTO, S. H. N. Competência Para O Licenciamento Ambiental Na
Lei Complementar Nº 140/2011. [s.i.]: Atlas, 2015. 192 p.
SIQUEIRA, G. M. S. Licenciamento Ambiental de Grandes
Empreendimentos Regime Jurídico e Conteúdo das Licenças Ambientais.
[s.i.]: Juruá, 2017.138 p

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão e Comportamento Humano
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA SEMANA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Apresentar o panorama atual do estudo do comportamento organizacional e os
principais desafios gerenciais da atualidade;
Proporcionar o conhecimento dos principais fundamentos do comportamento
individual;
Atualizar a discussão sobre mudança e aprendizagem organizacional,
introduzindo temas e abordagens contemporâneas;
Ampliar o conhecimento do discente sobre comportamento organizacional
permitindo uma melhor compreensão dos fenômenos da realidade
organizacional que o cerca.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Liderança: teoria, técnicas e instrumentos no trabalho em equipe e avaliação de
desempenho; Modelos de gestão: práticas organizacionais adequadas à
organização, aos líderes e liderados; Organização: Sistema Sociocultural
Estabelecido; Gestão por competências e gestão de competências;
Aprendizagem organizacional; Atitudes e Comportamentos no Ambiente de
Trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Kanaane, Roberto. Comportamento humano nas organizações : o desafio
dos líderes no relacionamento intergeracional. Roberto Kanaane. - 3. ed. São Paulo : Atlas, 2017
ROBBINS, S. Fundamentos do comportamento organizacional. 8ª. Edição
São Paulo: Prentice Hall, 2008
SCHEIN, E. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
.NEWSTROM, John W. Comportamento organizacional: o comportamento
humano no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
DRUCKER, Peter F. Gestão. Rio de Janeiro: AGIR, 2011.
Schermerhorn Jr, John. Fundamentos De Comportamento Organizacional. 2ª
Edição.Bookman. 2008.

MÓDULO III
COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Recursos Hídricos
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer os conceitos relacionados à gestão dos recursos hídricos.
Compreender a aplicabilidade da Política Nacional de Recursos Hídricos
Descrever os princípios e instrumentos de gestão que auxiliam no uso racional
dos recursos hídricos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Gestão Integrada dos Recursos Hídricos: Importância da gestão dos recursos
hídricos; Fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos;
Conceituação dos aspectos legais; Constituição Federal e a Lei n.° 9.433/97;
Outorga e Cobrança pelos direitos de uso dos recursos hídricos; Gestão hídrica
no Estado do Maranhão; Modelos de gerenciamento de bacias hidrográficas;
Órgãos gestores estaduais e conselhos nacional e estaduais de recursos
hídricos; Aspectos sociais e culturais dos comitês de bacias hidrográficas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARANHÃO. Lei Estadual 8.149 – Política Estadual de Recursos Hídricos.
2004.
BARBOSA, R.P. Recursos Naturais e Biodiversidade: Preservação e
Conservação dos Ecossistemas. 1 ed. Editora Érica. 2014.
BRASIL. Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos.
Brasília,
1997.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 25 fev. 2021.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: ABRH, 2020.
PINTO, N.; HOLTZ, A. C.; MARTINS, J.; GOMIDE, F. Hidrologia básica. São
Paulo: Blucher, 1976.
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COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento Rural Sustentável e
Agroecologia
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Analisar as novas perspectivas de desenvolvimento rural, a partir dos
referenciais teóricos da sustentabilidade. Analisar a questão agrária brasileira
no contexto dos movimentos sociais. Conhecer os fundamentos teóricos do
enfoque sistêmico, da sustentabilidade e da agroecologia. Analisar alternativas
para a produção agrícola relacionadas ao campo do desenvolvimento
sustentável.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Reflexões sobre o desenvolvimento e a questão agrária, no Brasil, no contexto
ambiental; A sustentabilidade como novo paradigma de desenvolvimento rural;
As dimensões do desenvolvimento sustentável; Desafios e limites do
Desenvolvimento Rural Sustentável; A Agroecologia e as bases para a
construção do Desenvolvimento Rural Sustentável; Experiências e práticas em
Agroecologia e promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALIER, J.M.; SCHLUMPMANN, K. La ecologia e la economia. México: FCE.
1993, 397p.
ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável.
Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1998.
CASADO, G. C.; GONZÁLEZ DE MOLINA, M.; SEVILLA GUZMÁN, E.
Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid: MundiPrensa, 2000.
EHLERS, E. “A Agricultura Alternativa: una visão histórica”. En: Estudos
Econômicos. São Paulo,1994,vol. 24, nº especial, pp. 231- 262.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura
sustentável. Porto Alegre:Editora da Universidade/UFRGS, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, J. “Da ideologia do progresso à idéia de desenvolvimento (rural)
sustentável”. En: Almeida, J. e Navarro, Z. (orgs.): Reconstruindo a agricultura:
idéias e ideais na perspectiva de um desenvolvimento rural sustentável. Porto
Alegre: Editora da Universidade/UFRGS,1997,pp.33-55. BURSZTYN, M. Para
pensar o desenvolvimento sustentável. Brasilia: Brasiliense, 1994, 161p.
CONWAY, G.R. y BARBIER, E.D. “Después de la revolución verde: agricultura
sustentable para El desarollo”. En: Agroecología y Desarrollo, nº 4, dic. 1990,
pp. 55-57.
LEFF, E. “Pobreza, gestión participativa de los recursos naturales. Una visión
desde América Latina”. En: Ecología Política, nº8, 1994, pp.125-136. SACHS, I.
Estratégias de transição para o século XXI. In: Para Pensar o Desenvolvimento
Sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1994, 161p. p.29-56.

COMPONENTE CURRICULAR: Saneamento Ambiental
CARGA HORÁRIA
TOTAL: 30 HORAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL: 2 HORAS

Créditos: 2
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer os principais componentes do saneamento e suas múltiplas
interações com o meio ambiente e a sociedade;
Conhecer o sistema de gestão pública das companhias de saneamento. Avaliar
as formas de gestão pública de saneamento.
Identificar as alterações causadas pela ausência de mecanismos eficazes, com
propostas técnicas de melhorias.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao saneamento. Sistemas de abastecimento de água. Sistemas de
esgotamento sanitário. Sistemas de drenagem urbana. Sistemas de
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNIO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 2. ed.
Campinas:
Átomo, 2008.
NUVOLARI, A. (coord.). ESGOTO sanitário: coleta, transporte, tratamento e
reuso agrícola. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Blucher, 2011.
VON SPERLING, M. Introdução a qualidade das águas e ao tratamento de
esgotos. 3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DI BERNARDO, Luiz, Dantas, Angela Di Bernardo. Métodos e técnicas de
tratamento de água: volume 1. 2. ed. São Carlos, SP: RiMa, 2005.
PHILIPPI, A. Jr. SANEAMENTO, saúde e ambiente: Fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005.
VON SPERLING, M. Lagoas de Estabilização. 2. ed., ampl. e atual. Belo
Horizonte: UFMG, 2002.
CHERNICHARO, C. A. L. Reatores Anaeróbios. 2. ed. Belo Horizonte:
UFMG, 2016. 379 p. Volume 5

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão e Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Resíduos do desenvolvimento: crescimento populacional e produção de
resíduos na sociedade. Aspectos legais: Política Nacional de Resíduos Sólidos.
NBR 10004 - Classificação dos Resíduos. Acondicionamento, transporte - NBR
13221 - e tecnologia de destinação de resíduos. Gerenciamento de resíduos:
plano e etapas do plano de gerenciamento de resíduos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conhecer as principais normativas relacionadas à gestão de resíduos sólidos
urbanos.
Conhecer os tipos de resíduos sólidos e suas alternativas para tratamentos.
Apresentar os diferentes processos e técnicas de tratamento de resíduos
sólidos;
Estimular os discentes a adotarem práticas mais sustentáveis para gestão dos
resíduos sólidos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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1. BARBOSA, R. P.; IBRAHIN, F. I. D. Resíduos sólidos: impactos, manejo
e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014
2. BARSANO, P. R., BARBOSA, R. P.; VIANA, V. J. Poluição ambiental e
saúde pública. São Paulo: Érica, 2014
3. IBRAHIN, F. I. D. Análise ambiental: gerenciamento de resíduos e
tratamento de efluentes. São Paulo: Érica, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIBEIRO, Daniel Véras; MORELLI, Márcio Raymundo. Resíduos sólidos:
problema ou oportunidade. São Paulo: Interciência, 2009
CALDERONI, S. Os bilhões perdidos no lixo. 4. ed. São Paulo: Humanitas,
2003.
BARBOSA, R. P.; IBRAHIN, F. I. D. Resíduos sólidos: impactos, manejo e
gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014.
ABNT. NBR 10.004. 2° ed. São Paulo: Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT),2004. LIMA, JD. Gestão de resíduos sólidos urbanos. São
Paulo: ABES,2002

COMPONENTE CURRICULAR: Economia Ambiental
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
Créditos: 2
TOTAL: 30 HORAS
SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Compreender o papel da economia na gestão ambiental.
Compreender o funcionamento dos mercados, suas falhas e externalidades.
Identificar soluções convencionais e econômicas para as falhas de mercado e
problemas ambientais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O papel da economia na gestão ambiental, funcionamento dos mercados, falhas
e externalidades do mercado, soluções convencionais para problemas
ambientais-comando e controle. Soluções econômicas para problemas
ambientais- abordagem de mercado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
THOMAS, J. M. Economia Ambiental: aplicações , políticas e teorias. 6. Edição,
editora: Cegage Learning, 2016.
MAY, Peter H., LUSTOSA, Maria Cecília, VINHA, Valéria da, et al. Economia do
Meio
Ambiente. (org.) Peter H. May, Maria Cecília Lustosa, Valéria da Vinha. Rio de
Janeiro:
Elsevier. Editora Campus, 2003.
MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MOURA, Luiz Antônio A. Economia Ambiental: gestão de custos e
investimentos. 2a
edição. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003.
10.2.3. Corpo Docente
O corpo docente do Curso será composto por profissionais com titulação de Doutor
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ou de Mestre. Cada docente credenciado no curso é responsável pela orientação de até
no máximo 08 (oito) trabalhos de conclusão de curso.

Ordem

Nome do
Docente

01

Claudia Araujo
Moreira

Doutora
Especialista

02

Dina Karla
Placido
Nascimento

http://lattes.cnpq.br/064
3987369170164

Especialista

03

Duana Ravena
dos Santos
Vieira

http://lattes.cnpq.br/7
534018735478460

04

Filipe dos Santos
Alves

Mestre

http://lattes.cnpq.br/4
832239754007655

Dedicação
Exclusiva

05

Larissa de
Souza Barros

Mestre

lattes.cnpq.br/576903
1555345675

Dedicação
Exclusiva

06

Iberê Pereira
Parente

Doutor

http://lattes.cnpq.br/1
382902340594370

Dedicação
Exclusiva

07

Raquel da Silva
Cordeiro

Doutora

http://lattes.cnpq.br/1
249090040661624

Dedicação
Exclusiva

08

Thamires
Barroso Lima

Mestra

http://lattes.cnpq.br/1
892566233693377

Dedicação
Exclusiva

Titulação

Link do Currículo
Lattes
http://lattes.cnpq.br/6
286091903888543

Regime de
Trabalho
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva

11. METODOLOGIA
O eixo norteador da metodologia deste curso está amparado nas diferentes formas
de inclusão dos discentes e do professor em propostas pedagógicas transformadoras por
meio de trabalhos colaborativos, análise de textos, seminários, interações multidirecionais,
que deverão permitir novos papéis de professor e de discentes.
A aprendizagem é um processo que se dá pela mediação docente e, ensinar para
aprender requer o planejamento de situações didáticas que viabilizem esse processo.
Deste modo, os docentes do Curso, no desenvolvimento dos componentes curriculares,
farão uso de procedimentos metodológicos que contemplem a interatividade entre os
discentes.
Os componentes curriculares serão trabalhados a partir de eixos temáticos, sendo
ministradas na forma de aulas expositivas-dialogadas, palestras, oficinas, workshopp,
grupos de estudo, dentre outros procedimentos metodológicos. Além do disposto, incluemse os seminários integradores. Os recursos didáticos a serem empregados compreendem
aqueles que constam no plano de aula dos professores das disciplinas do Curso.
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Assim, a aprendizagem será facilitada através de situações-problema em forma de
exercícios, associados a cada teoria apresentada, sempre preservando o ritmo e as
condições do discente. O discente será o centro do processo e construirá sua própria
aprendizagem. Para tanto, deverão assumir uma posição mais ativa, consciente e
autônoma no que se refere à construção de seu conhecimento.
O sistema avaliativo será processual, contínuo, tendo como objetivo observar a
evolução dos discentes e a sua participação nas diversas atividades propostas, seja de
forma individual ou coletiva, inclusive nos fóruns de debates propostos.
A etapa de estudo individual é primordial para o bom andamento do curso.
Porquanto, espera-se que o discente possa, neste momento, estabelecer um horário
semanal fixo para o estudo e para as demais atividades do curso, bem como, tenha um
local calmo e tranquilo para realizar tais atividades, acessar o conteúdo das disciplinas tão
logo seja disponibilizado e se programe para as atividades previstas, levando em
consideração o prazo de entrega de cada uma delas.
O curso contará também com o apoio pedagógico de um profissional da diretoria de
Desenvolvimento Educacional do IFMA, Campus Avançado Carolina que poderá auxiliar
os docentes nas atividades das disciplinas.
Os docentes terão total autonomia para proceder com o planejamento de suas
disciplinas, sempre obedecendo às diretrizes oriundas do IFMA e da Coordenação do
Curso.
12. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
O Curso de Especialização – modalidade presencial do IFMA – Campus Avançado
Carolina dispõe de acesso ao Portal de Períodicos da da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), um dos maiores acervos
científicos virtuais do Brasil. O Portal de Periodicos disponibiliza conteúdos produzidos
nacionalmente e outros assinados com editoras internacionais. Ao todo, existem 49 mil
periódicos com texto completo e 455 bases de dados de conteúdos diversos, como
referências, patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses,
dissertações, livros e obras de referência.
Logo, os discentes da Especialização em Gestão Ambiental de Municípios terão
acesso gratuito a diversas bases de dados, as quais poderão ajudá-los(las) na elaboração
de seus artigos científicos.
As bases de dados disponíveis apresentam relação com a formação geral assim
como conteúdos de áreas afins, dentre as quais é possível destacar:
✔ Academic Search Premier - ASP (EBSCO)
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✔ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Estudos e
Publicações
✔ Biblioteca Digital Mundial (BDM)
✔ Biblioteca Nacional (Brasil). Acervo Digital
✔ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). Vídeos
educacionais
✔ Ecological Society of America (ESA)
✔ European Library
✔ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Cent. de
Doc. e Inf. Bib Virtual
✔ GeoScience World (GeoRef)
✔ Google Scholar
✔ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
✔ JSTOR Mathematics & Statistics
✔ National Science Digital Library : NSDL
✔ Portal de Revistas da Universidade de São Paulo – USP
✔ Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo – USP
✔ Repositório da Produção da Universidade de São Paulo - USP (ReP)
✔ Repositório Digital da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
✔ Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul : LUME
(UFRGS)
✔ Repositório Institucional da Universidade de Brasília (UnB)
✔ Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
✔ SciELO Analytics
✔ SciELO Citation Index (Web of Science)
✔ SciELO Livros
✔ ScienceDirect (Elsevier)
✔ SCOPUS (Elsevier)
✔ Springer Nature
✔ SpringerLink
✔ Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics)
✔ Wiley Online Library
✔ World Scientific Publishing – WSP
13. PROCESSO SELETIVO
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão, designada pelo
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colegiado do curso de Especialização em Gestão Ambiental de Municípios, composta por
3 (três docentes), sendo vedada a participação no processo de seleção, em qualquer fase,
de membros da Comissão Examinadora que sejam, cônjuges, parentes consanguíneos,
civil e/ou afins do candidato até terceiro grau.
Os candidatos serão avaliados em uma única etapa que consistirá em uma análise
em caráter eliminatório e classificatório a ser realizado no Instituto Federal do Maranhão,
Campus Avançado Carolina. Os candidatos não eliminados serão classificados em ordem
descrescente relativa à sua nota na análise curricular.
Os classificados dentro do quadro de vagas serão convocados para matrícula.
Havendo empate nas notas do currículo, o critério de desempate será o maior tempo de
formação na graduação. Para tanto, no momento da lista final de classificados, o critério
de desempate será aplicado
Havendo desistência formal ou não, o cumprimento dos prazos de matrículas
afixados em edital serão chamados os classificados em lista de espera.
14. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação consiste em uma atividade sistemática e multidimensional que perpassa
o processo de ensino e aprendizagem e o trabalho pedagógico provocando permanente
reflexão sobre a ação educativa, por isso deve ser percebida como um meio para aprender
e ensinar melhor.
Visa também aferir os resultados alcançados em relação aos objetivos
educacionais, ou seja, verificar em que medida foram desenvolvidos e em que ponto será
necessário retomar ou modificar o curso da formação. Nesse sentido, a avaliação deverá
ter como finalidade a orientação da prática docente no trabalho pedagógico, permitindolhe identificar os níveis e etapas de aprendizagem alcançadas pelos discentes.
Como instrumento balizador e criador dos parâmetros educacionais do Curso de
Especialização em Gestão Ambiental de Municípios o desempenho do discente será
avaliado, considerando os aspectos qualitativos e quantitativos, através de provas,
seminários, relatórios, artigos e projetos sob a observação e orientação direta do(s)
docente(s) da disciplina.
A avaliação final do aproveitamento do discente em cada componente curricular
será expressa através dos seguintes conceitos, conforme Art. 25 da Resolução nº 066, de
25 de junho de 2018:
Conceito A: de 9,0 a 10,0;
Conceito B: de 7,5 a 8,9;
Conceito C: de 6,0 a 7,4;
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Conceito D: inferior a 5,9.
Será considerado aprovado o discente que, nos componentes curriculares e
atividades equivalentes obtiver conceito A, B ou C e 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência às atividades programadas. Além da aprovação nos componentes curriculares,
para concluir o curso o discente terá que apresentar um trabalho de conclusão de curso
(TCC), com defesa presencial, em área de domínio do curso.
15. CERTIFICAÇÃO
Após a conclusão do curso de especialização, obtendo aprovação em todos os
componentes curriculares, bem como no trabalho final, o discente do curso receberá do
IFMA Campus Avançado Carolina o Certificado de Conclusão do Curso de Especialização
em Gestão Ambiental de Municípios.
REFERÊNCIAS
AMARAL FILHO, J. A. Endogeneização no Desenvolvimento Econômico Regional e
Local. Planejamento e Políticas Públicas PPP, Brasília, n. 23, jun. 2001.
BRASIL. Decreto de 12 de dezembro de 2005. Cria o Parque Nacional da Chapada das
Mesas, nos Municípios de Carolina, Riachão e Estreito, no Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/dnn/dnn10718.htm#:~:text=DECRETO%20DE%2012%20DE%20DEZEMBRO
,que%20lhe%20confere%20o%20art.
BRASIL. Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. Povos e Comunidades
Tradicionais. 2021. Disponível em < http://mds.gov.br/assuntos/seguranca.
BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Educação. Decreto n°9.057/2017. Dispõe sobre a oferta de cursos
na modalidade a distância. As instituições de ensino superior deverão obter
credenciamento para oferta de cursos de graduação, pós-graduação e lato sensu. A
oferta de cursos de mestrado e doutorado dependerá de recomendação da CAPES.
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.074, de 30 de Dezembro de 2014. Dispõe
sobre a autorização de funcionamento das unidades que integram a estrutura
organizacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e atualiza a
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relação de Câmpus integrantes da estrutura organizacional dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018. Estabelece
diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu
denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação
Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996, e dá outras
providências.
CANO, Wilson. Questão regional e política econômica nacional. In: CASTRO, Ana
Célia (org.). Desenvolvimento em Debate: Painéis do desenvolvimento brasileiro II, v. 3.
Rio de Janeiro: Mauad / BNDES, 2002.
FINKLER, R. [et all]. Fundamentos de engenharia ambiental. Porto Alegre: Sagah, 2018.
MACHADO, Vanessa de Souza; SACCOL, Juliana. Introdução à gestão ambiental. Porto
Alegre: SAGAH, 2016.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agência Ibge Notícias. Ibge (ed.).
Censo Agro 2017. 2017. Disponível em: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/2012agencia-de-noticias/noticias/23420-municipios-da-amazonia-legal-esemiaridorespondem-por-13-7-do-pib-de-2016.html. Acesso em: 14 fev. 2022.
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