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EMENTA: 

Tratamento prático-teórico das distintas abordagens que envolvem a Gestão Ambiental: 

Conceitos e definições, Legislação Ambiental, Licenciamento Ambiental, Estudos de 

Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental EIA/RIMA. Considera ainda a 

Gestão Ambiental como instrumento a serviço da sustentabilidade ambiental.  

 

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes 

Nacionais): 

Capacitar o aluno quanto à compreensão dos mecanismos de controle de qualidade 

ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Compreender os mecanismos de controle de qualidade ambiental. 

- Entender os aspectos legais e normas ISOs 

- entender as formas de descarte de materiais. 

- Entender o processo de registro de produtos. 

 

 

CONTEÚDO (Tópicos): 

- Legislação sobre impactos ambientais 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



- CONAMA 

- Gestão ambiental na indústria alimentícia 

- SGA, auditorias, ISSO 14001 

- Estudo do ciclo de vida de produtos e embalagens de alimentos 

- Tratamento de resíduos industriais  

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

- exposição oral / dialogada; 

- discussões, debates e questionamentos; 

- leituras e estudos dirigidos; 

- atividades escritas individuais e em grupos; 

- apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliações escritas e oral; Seminários; Trabalhos em sala de aula e extraclasse.  
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