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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina  
Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP 
Curso: Bacharelado em Administração Pública (modalidade EaD) 
Disciplina: Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
Professor: Elizeu Maria Junior Email: elizeujunior@yahoo.com.br 
Código: CAD 9164 Carga Horária: 60 h Créditos: 04 
Pré-requisito(s):  
Período/Fase: 8ª Ano: Disciplina Semestral: 2021/1 

  

2. EMENTA:  
A evolução da gestão ambiental; as políticas de comando e controle; conceitos e 
propostas para um desenvolvimento sustentável; a evolução da legislação ambiental; 
o novo papel dos Municípios, dos Estados e da União na gestão ambiental pública; o 
setor público como cliente e seu poder de compra; a Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P); o desenvolvimento regional sustentável; as políticas do 
governo brasileiro frente aos acordos internacionais de proteção ambiental. 

  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
 

Conceitos Procedimentos e 
Habilidades 

Atitudes e Valores 

- Conhecer os 
fundamentos teóricos e 
conceitos de 
sustentabilidade e  
gestão ambiental, 
aplicáveis em 
organizações de 
diferentes setores da 
economia. 
- Identificar os 
aspectos ambientais 
no cotidiano. 

- Perceber, no seu entorno, 
aspectos que possam ser 
melhorados quanto a 
agressões ambientais. 
- Propor projetos viáveis de 
gestão ambiental, tendo em 
conta a evolução e 
demandas dos mercados, as 
necessidades das 
organizações e da 
sociedade 

- Discutir e analisar 
criticamente elementos de 
sustentabilidade e gestão 
ambiental, provocando 
reflexões sobre sua 
importância e seus impactos, 
do ponto de vista pessoal,da 
sociedade, organizacional, 
mercadológico, incluindo as 
questões relativas à 
sustentabilidade. 

 

  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1. A crise sócio-ecológica e o desafio do Ecodesenvolvimento: da revolução 

industrial às ações multilaterais mundiais para o desenvolvimento sustentável 
2. Conceitos Básicos de Gestão Ambiental (GA): meio ambiente, tipologia de 

recursos e de impactos (externalidades), aspectos jurídicos públicos e privados 
3. Sistemas de gestão ambiental (SGA): Instrumentos e Modelos (ISO 14000, 

Produção mais Limpa, Ecodesign, etc.) 
4. Motivadores mercadológicos para a implementação da RSC e GAE 
5. Noções de controle e comunicação integrada da sustentabilidade no contexto 

empresarial: auditorias, certificações e rotulagens socioambientais, relatórios 



de sustentabilidade - GRI. 
6. A educação ambiental e o comércio justo: base para o consumo sustentável. 

 

 

5. METODOLOGIA DO TRABALHO:  

As aulas são conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos 
para a disciplina. Para isso, são utilizadas diversas técnicas de ensino-aprendizagem 
que se alternam em função do assunto tratado na disciplina utilizando os seguintes 
recursos:  
- Livro texto  
- Vídeo-aulas 
- Atividades (mini casos e elaboração de vídeos) 
- Chat com os tutores 
- Chat com o professor 
- Fórum 
- Tutoria à distância 
O professor deve ser visto como um orientador dos alunos e não como um expositor 
permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus conteúdos, 
comparada com a discussão destes, traz resultados bem menores ao aprendizado. 
Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 
sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da 
indicação de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a 
distância.  
As vídeo-aulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de 
exemplos práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir as 
vídeo-aulas no tempo que julgar adequado.  
O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 
disciplina, conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso 
de ferramentas de interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através da 
vídeo-dúvida e do chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a 
distância, que está disponível de segunda a sexta-feira.  
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem, por e-mail ou pelo telefone 48 3721-4940.  
Em complemento, a tutoria remota pode disponibilizar horários de atendimento. Os 
alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos tutores. 
Ao final da disciplina, o aluno fará a prova online (em virtude da suspensão das 
atividades presenciais como medida de distanciamento social frente ao coronavírus). 

  

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
1. Será realizada 01 Prova Final (PF), valendo 10,0 pontos (peso 5), que 

compreende todo o conteúdo da disciplina, composta de questões objetivas e 
discursivas. Esta atividade será individual. 

2. Também será realizado um Fórum, valendo 10,0 pontos (Peso 1), cuja temática 
debatida será postada com antecedência, bem como o material de leitura 
necessário. A pontuação se dará em função da participação dos alunos no Fórum. 

3. Serão realizadas ainda 02 (duas) Atividade de aprendizagem, valendo 10,0 
pontos cada (Peso 2). Essas atividades deverão ser realizadas individualmente, 
com base no material que será postado tempestivamente. 
 

4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
A) A leitura da bibliografia básica é de fundamental importância para a realização das 
atividades, cientes de que as videoaulas e demais interações entre alunos, professor e 
tutores servirão como instrumento de ensino complementar a leitura obrigatória. 
B) As atividades entregues após o prazo limite não serão aceitos pelos tutores. 



 
7. INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR 

1. Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior 
a 3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e 
menor ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno 
que fizer recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações 
parciais e a nota da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 
o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as 
normas do curs0 

2. Será atribuída nota de 0 (zero) ao aluno que não comparecer às provas ou não 
apresentar trabalhos no prazo estabelecido; 

3. Todas as avaliações serão expressas em notas graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), 
não podendo ser fracionada aquém ou além de 0,5 (zero vírgula cinco). 
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