
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Ambiental 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA:     40H                               

DOCENTE RESPONSÁVEL: Susana Cristina Batista Lucena 

EMENTA 

Fundamentos da educação ambiental como área do conhecimento teórico, científico- metodológico e 
aplicado às ciências ambientais. Histórico e perspectivas da situação ambiental no Brasil e no mundo. O 
papel da educação ambiental no ambiente laboral. Educação ambiental e interdisciplinaridade. A 
importância da Política Ambiental em empresas e Instituições públicas e/ou privadas. Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). Responsabilidade Social. Sistema de Gestão Integrada (SGI). A relação com o ensino e 
a pesquisa. 

OBJETIVOS 

 
GERAL 
 
Conscientizar o graduando da necessidade e dos objetivos do estudo dos métodos e processos do 
Trabalho, Segurança e Higiene na área Ambiental. Familiarizá-lo com as Ferramentas adequadas, Normas 
Técnicas e a terminologia padrão. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Discutir com os alunos a importância da educação ambiental no ambiente laboral. 
Conhecer as necessidades básicas do meio ambiente de trabalho, como forma de minimização de riscos. 
Conhecer a norma ISO 14.001 e as técnicas para implantação de SGA. 
Desenvolver os conhecimentos básicos de técnicas, materiais e procedimentos utilizados nas questões 
referentes à Gestão de forma a permitir a coordenação entre este segmento e os demais que compõem os 
espaços da Segurança do Trabalho, saúde e Meio Ambiente. 
Apresentar ao aluno a relação entre o ensino e a pesquisa, como forma de aproveitamento dos trabalhos 
desenvolvidos no curso e preparação para o TCC. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Panorama histórico mundial e brasileiro sobre meio ambiente e gestão ambiental 
Levantamento de aspectos e impactos ambientais  
Introdução aos sistemas de gestão ambiental (SGA) 
Vantagens e desvantagens da implantação de SGA  
A norma NBR ISO 14.001:2004 – visão sistêmica o Objetivos e Campo de aplicação 
Termos e definições em gestão ambiental 
Política ambiental o Planejamento de um SGA  
Levantamento de aspectos e impactos ambientais  
Programa de gestão ambiental – definição de objetivos e metas  
Desempenho ambiental da organização 
Implementação e organização 
 Recursos, funções e responsabilidades do SGA 
Aspectos específicos das normas regulamentadoras e Plano de Gestão Integrada. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Para a disciplina são utilizadas diversas técnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em função do 
assunto tratado na aula. O professor passa a ser visto como um condutor/orientador e não apenas como 
um detentor de conhecimentos. Nesse sentido, será utilizado: 



Aulas expositivas. 
    Exposições dialogadas. 
    Apresentações de vídeos. 
    Visitas técnicas. 
    Trabalho (pesquisa) no formato de Projeto. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Participação nas atividades de pesquisa; 
Uma prova, valendo 10 pontos (individual); 
Um trabalho de pesquisa, no formato de Artigo. Apresentação do trabalho (pesquisa) valendo 6 pontos 
(individual) e 4 pontos o trabalho escrito. 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

     
Para operacionalização das atividades, serão necessários os seguintes recursos: 
Projetor de multimídia; 
Lousa, pincel marcador. Esponja; 
Acesso à internet. 
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