
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Gestão Ambiental 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 4º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 38/r Horas Práticas: 12h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

População e Meio ambiente; a crise ambiental e os agravos aos recursos 
naturais; desenvolvimento sustentável e bioética; teoria e estratégia do 
desenvolvimento sustentável; Zoneamento Ecológico – Econômico; avaliação 
de impacto ambiental (EIA/RIMA); Sistema de gestão ambiental: bases 
históricas e conceituais da Gestão Ambiental; Política e Gestão Ambiental; 
Ferramentas de Gestão Ambiental Empresarial; Normalização e a série ISO 
14.000; Auditoria Ambiental. Direito Ambiental Aplicado. 

Objetivos 

Geral 

 Dominar os aspectos macro e micro da gestão ambiental 
empresarial, visando possibilitar a compreensão necessária para o 
planejamento e a implementação de estratégias de proteção 
ambiental em organizações produtivas, com o foco na promoção da 
sustentabilidade em indústrias na área de alimentos. 

Específicos 

 Conhecer a evolução da questão ambiental e suas repercussões no 
ambiente empresarial; 

 Apresentar o cenário econômico global e a situação das empresas 
frente à questão ambiental; 

 Refletir sob a ótica da bioética e do desenvolvimento sustentável 
empresarial; 

 Compreender os aspectos e etapas inerentes ao EIA/RIMA;  

 Estudar o sistema de gestão ambiental, os princípios de Gestão 
Ambiental, os aspectos práticos de Gestão ambiental; 

 Identificar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças 
pertinentes à questão ambiental; 

 Estudar as normas ISO 14.000 e o Sistema de Gerenciamento 
ambiental, bem como as Ferramentas de Gerenciamento Ambiental; 

 Conhecer as legislações pertinentes ao direito ambiental aplicado às 
indústrias. 

Conteúdo Programático 

Histórico da Gestão Ambiental 
 Conceito, objetivos e funções;  
 Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável;  
 Políticas Públicas e o Meio Ambiente.  

Agravos aos recursos naturais 



 Padrões de produção e de consumo voltado às indústrias 

 Fundamentos de ecologia industrial 

 Bioética e exploração dos recursos naturais 

Impacto ambiental e Zoneamento 

 Estudo de Impacto Ambiental 

 Avaliação de Impacto Ambiental 

 Zoneamento ecológico – econômico 

 Direito ambiental e bioética: fundamentos e aplicação prática 

Gestão Ambiental nas Organizações  

 Abordagens da gestão ambiental empresarial  

 Estruturação da Função Ambiental em uma organização produtiva 

 Diagnóstico ambiental empresarial  

O sistema de Gestão Ambiental  

 O SGA e a ABNT NBR ISO 14000 

 Política Ambiental na Empresa 

 Benefícios da implementação de um SGA em organizações 

 Planejamento; Implantação e operação; Monitoramento e ações 
corretivas  

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas, ilustradas com recursos audiovisuais 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia.  
 Visitas técnicas 

Pré-Requisito 

 Nenhum 
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