
  

 

 

 

Dados do Componente Curricular  

Nome do Componente Curricular: MEIO AMBIENTE 

Curso: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 

 Conceitos básicos de meio ambiente 

 Problemas ambientais globais 

 Histórico da Gestão Ambiental e do Desenvolvimento sustentável 

 Legislação Ambiental (Constituição Federal, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos) 

 Poluição e Impacto Ambiental 

 ISO 14001 

 Resíduos Sólidos da atividade de informática – Lixo Eletrônico 

 Logística Reversa 

 Tecnologia da Informação Verde 

Objetivos 

Geral 
 

Desenvolver no aluno a noção de desenvolvimento sustentável e da necessidade de preservar os recursos 

naturais do planeta. 

 

Específicos 
 

 Adquirir conhecimentos básicos sobre as questões relativas ao meio ambiente. 

 Relacionar a área de atuação da informática com os danos ambientais decorrentes desta atividade. 

 Conhecer áreas na informática que tem a questão ambiental como objeto de análise. 

Conteúdo Programático 

 

 Conceitos básicos em Ecologia ( Meio ambiente, Ecossistema, Ecótono, Biocenose, Biótopo, Bioma, 

Biócora, Habitat, Nicho ecológico). 

 Desenvolvimento sustentável (os vários conceitos e a contribuição da Ecologia na conceituação da 

sustentabilidade); Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB). 

 Desenvolvimento sustentável (os vários conceitos e a contribuição da Ecologia na conceituação da 

sustentabilidade); Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB). 

 Fundamentos do Impacto ambiental: 

 Solo: Características; degradação; erosão e controle da erosão do solo. 

 Poluição do solo: Fertilizantes, Pesticidas, Resíduos sólidos e esgotos, Controle da poluição do solo. 

 Água: Disponibilidade e usos da água; Características da água; Indicadores e padrões de qualidadeda 

água. 

 Poluição da água: Fontes de poluição das águas oceânicas e interiores, Conseqüências da poluição, 

Impactos por lançamentos de esgotos nos corpos de água, Eutrofização, reuso da água; Controle da 

poluição da água. 

 Ar: Componentes do ar, estratos atmosféricos, deslocamento do ar atmosférico. 



  

 

 

 
 

 Poluição do ar: Principais poluentes atmosféricos; Fontes e conseqüências ambientais da poluição do ar; 

Condicionantes atmosféricos intervenientes na poluição atmosférica (inversão térmica, ventos, chuvas, 

temperatura) Controles das emissões. 

 Poluição sonora: Som e ruído, Fontes de poluição sonora, Consequências da poluição sonora, Padrões de 

emissão de ruídos); Controle da poluição sonora; 

 Impactos de caráter global: Efeito estufa; Destruição da camada de ozônio; Chuvas ácidas; 

 Resíduos sólidos urbanos; 

 Definição, origem, classificação e composição do lixo urbano; 

 Disposição dos resíduos e sua disposição sanitária; 

 Educação ambiental: A E.A. como instrumento de conservação ambiental: a E.A. formal, informal e a 

gerencial. 

 PRAD (Programas de Recuperação de Áreas Degradadas. Um exemplo) 

 As Normas ISO 14.000 

 A Norma ISO 14.001 

 Conceituação de Ecologia Industrial 

 Produção, uso e reciclagem de materiais 

 Evolução do Conceito de Gestão Ambiental no Brasil 

 Definições 

 Política Ambiental 

 Planejamento Ambiental 

 Temas ecológicos atuais: (discussão de artigos veiculados na mídia e na internet) 

Metodologia de Ensino 

 

Aplicação de avaliações periódicas; 

Analise de desempenho individual e em equipe durante debates e seminários. 

 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

 Serão feitas três avaliações escritas relacionadas ao conteúdo programático podendo ser complementadas 

por meio de trabalhos individuais e em grupo como: listas de exercícios e pesquisas; 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 As avaliações serão feitas ao término de duas unidades programáticas. 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará estudos de reavaliação com todo conteúdo 

abordado. 

  

Recursos Necessários 

 

Datashow, notebook e equipamento de som; 

Quadro branco, pincel atômico e apagador; 

Fotocópias. 
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