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EMENTA 
Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: princípios e conceitos fundamentais. Problemas 
ambientais em escala global. Impacto ambiental e avaliação: implicações para a sociedade e 
organizações. Ética ambiental e gestão para a sustentabilidade. Conflitos e bases institucionais: 
negociação, legislação e direito ambiental. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável: ciclo de vida 
dos produtos, produção limpa e eficiência energética. Geração, destino e tratamento de resíduos. 

OBJETIVOS 
Compreender os conceitos de meio ambiente, problemas ambientais e desenvolvimento sustentável. 
Desenvolver postura ética e atitude crítica frente aos processos produtivos, em busca da 
sustentabilidade. Compreender princípios de negociação, legislação e direito ambiental. Fomentar o 
desenvolvimento e a aplicação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, com ênfase em ciclo 
de vida de produtos, produção limpa e eficiência energética. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: princípios e conceitos fundamentais. 
- A evolução histórica da questão ambiental; 
- Criação do meio “cultural” e o processo de industrialização;  
- Surgimento da consciência ambiental, surgimento dos programas, conferências e tratados em relação ao 

meio ambiente;  
- Conceito de reservas da biosfera, agenda 21 e agenda 21 local;  
- Histórico da construção do conceito de desenvolvimento sustentável, visão da sociedade e empresarial;  
- Conceitos importantes de meio ambiente. 

 
2) Problemas Ambientais Globais 
- Retomada do início dos impactos ambientais no mundo;  
- Efeito Estufa: conceito, principais gases do efeito estufa, consequências do seu agravamento;  
- Buraco na camada de ozônio: conceito de camada de ozônio, causas da sua destruição, consequências 

do seu agravamento;  
- Chuva ácida: Definição e como se forma a chuva ácida, principais causas e consequências de sua 

formação;  
- Smog: conceito, definição de smog fotoquímico e industrial e consequências;  
- Exemplos de impactos ambientais nacionais, locais e individuais. 

 
3) Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): ferramentas e aplicações  
- Definição de Impacto ambiental e de Avaliação de Impacto Ambiental;  
- Histórico e surgimento das leis e Resoluções sobre implantação do AIA, conceito de licenciamento 

ambiental;  
- Definições e padronização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), metodologias de aplicação do AIA, etapas e ferramentas do AIA. 
 

4) Ética ambiental e Gestão para a sustentabilidade.  
- Conceitos de ética e ética ambiental, importância e desafios da ética ambiental, princípios para a 

sustentabilidade;  
- Conceitos de gestão e gestão ambiental, surgimento das normas ambientais e do sistema de gestão 

ambiental, gestão para a sustentabilidade em empresas; 
- Classificação, origem e gestão dos resíduos sólidos; 
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- Fontes de poluição;  
- Normas sobre resíduos; 
- Legislação básica dos recursos hídricos; 
- Gestão dos recursos hídricos;  
- Classificação tipos de água;  
- Diferentes usos de água.  

 
5) Conflitos e bases institucionais: negociação, legislação e direito ambiental.  
- Introdução aos conceitos de legislação e direito ambiental: resoluções, decretos e leis; 
- A estrutura de gestão ambiental pública no Brasil e os Órgãos ambientais;  
- Etapas e competências do Licenciamento Ambiental;  
- Licença prévia, Licença de instalação e Licença de operação;  
- Relação de Resíduos e Rejeitos e Processo; 
- Resíduos sólidos urbanos: lixões, aterros sanitários e aterros controlados;  
- Geração, destino e tratamento de resíduos. 
- Política dos 5 R’s. 

 
6) Tecnologias para o desenvolvimento sustentável: ciclo de vida dos produtos, produção limpa e eficiência 

energética.  
- Conceitos e importância dessa nova área de estudo;  
- Perspectivas para produção de novos produtos;  
- Problematização ambiental desses novos produtos. 

 
7) Geração, destino e tratamento de resíduos.  
- Resíduos de construção, uso de materiais de viabilidade reciclável constante;  
- Uso de agregados na construção civil;  
- Obras sustentáveis (conforme BIM 6D);  
- Uso otimizado de energia (tanto na confecção quanto uso da obra). 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas síncronas nos horários das disciplinas: 

• Vídeo aulas – Plataforma: Google Meet, Zoom, Teams; 
Aulas assíncronas – portal didático: 

• Materiais em powerpoint, word e pdf; Vídeos do youtube. 
 
Frequência: será avaliada conforme Art. 11, da RESOLUÇÃO UFSJ Nº 007, de 3 de agosto de 2020. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão realizadas 4 Atividades, sendo: Atividade 01, Atividade 02, Atividade 03 e a “Atividade Substitutiva” de 
recuperação, conforme descrição e equação abaixo: 

• Atividade 01 - Avaliação remota, relativo aos assuntos 1 a 3 (10 pts) (A1). 

• Atividade 02 - Avaliação remota, relativo aos assuntos 4 a 6 (10 pts) (A2). 

• Atividade 03 - Avaliação remota, relativo ao assunto 7 (10 pts) (A3). 

• Avaliação Substitutiva - Somente para alunos que não obtiveram média ≥ 6,0 pontos. 

NG = 
A1 + A2 + A3

3
 

Se NG ≥ 6,0 (APROVADO) 

  Se NG < 6,0 (REPROVADO) 

Avaliação Substitutiva: A matéria é referente a todo o conteúdo já ministrado. A nota da avaliação substitutiva 

irá substituir a menor nota dentre as já lançadas anteriormente, caso a nota da substitutiva seja superior à nota 

já lançada a ser substituída.  

Logo, deve-se obter a nota mínima para concluir a disciplina. 

Se NF ≥ 6,0 (APROVADO) 

Se NF < 6,0 (REPROVADO) 
NG – Nota Geral; NF – Nota Final. 
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