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Prérequisito
-

Número máximo de discentes matriculados na disciplina: 25
EMENTA

Diagnóstico do quadro ambiental. Mensuração dos impactos. Estratégias de ação:
modelos, projeções e simulações. Medidas mitigadoras. Elaboração de estudos e
relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA/ AIA).

OBJETIVOS

Analisar e avaliar aspectos referentes às condições naturais e os impactos derivados
da ação antrópica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução aos estudos de impactos ambientais
2. Definição de ambiente e impactos ambientais
3. Legislação ambiental básica
5. Etapas para o Estudo de impactos ambientais
6. Considerações sobre EIA/RIMA: conceitos e organização de documentos.
7. Monitoramento ambiental

METODOLOGIA

• O programa será abordado através de atividades pedagógicas,expositivas e em
seminários semanais,síncronas (“aulas on line”),com 2h de duração, além de

atividades autônomas (atividades práticas) a ser desenvolvidas de forma
assíncrona pelos discentes, por meio do portal didático, módulo de
Atividades.
• Para as aulas síncronas será utilizada a ferramenta do Google Meet ou
equivalente, e o link para a aula será disponibilizado previamente à
realização da aula. A aula síncrona será sempre realizada no horário definido
pela Coordenadoria do Curso.
• Será disponibilizado um canal digital para retirada de dúvidas, por meio da
criação de um grupo Whatsapp da disciplina, além de oferecido o
atendimento remoto individual, com horário a ser marcado com antecedência
pelo aluno, por meio de e-mail enviado via portal didático. Este atendimento
será realizado sempre – e exclusivamente – em horário a ser combinado com
a turma.
• Toda a comunicação oficial entre o docente e os alunos, inclusive envio de
atividades assíncronas, marcação de atendimento individual remoto, avisos
sobre eventuais alterações no cronograma da disciplina, etc, deverá ser feita
por meio do Portal Didático, tendo o grupo Whatsapp da disciplina apenas o
caráter de retirada de dúvidas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA
• Cem pontos serão distribuídos em práticas e exercícios assíncronos.

• As atividades e exercícios assíncronos serão utilizados como controle de

frequência, devendo o aluno realizar o mínimo de 75% das atividades
propostas para ser considerado “frequente”, de acordo com a Resolução
Conep no. 007, de 03 de agosto de 2020.
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