Estudo Dirigido da Disciplina Gestão Ambiental do Curso de Secretariado.

Organização: EDILAINE CEGAN

Nesta Rota de Aprendizagem destacamos a importância para seus estudos
de alguns temas diretamente relacionados ao contexto estudado nesta disciplina.
Os temas sugeridos abrangem o conteúdo programático da sua disciplina nesta
fase,

e lhe proporcionarão maior fixação de tais assuntos, consequentemente,
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melhor preparo para o sistema avaliativo adotado pelo Grupo Uninter.
É importante ressaltar que os conteúdos abaixo apresentados foram
abordados pelos professores em suas aulas, por isso a dica é: veja e reveja as
aulas quantas vezes

forem necessárias. Esse é apenas um material

complementar!
Além do livro, os vídeos e os slides das aulas compõem o referencial teórico
que irá embasar o seu aprendizado. Utilize-os da melhor maneira possível.
Bons estudos.
Ecologia e meio ambiente
 A evolução histórica das questões ambientais (Aula 1 e aula interativa 1 com
Professor Rodrigo Berté).
 Ecologia, meio ambiente e natureza.
 Breve histórico da degradação e preocupações ambientais no Brasil.
 O protesto dos intelectuais.
 Meio ambiente: uma retrospectiva histórica.
 A evolução da questão ambiental e o projeto Brasil Grande Potência
 A questão ambiental brasileira nas décadas de 1980 e 1990
 O meio ambiente e as empresas brasileiras
 Agenda 21
A gestão ambiental e a responsabilidade social
 A sustentabilidade e as empresas (Aula 2).
 O Sistema de Gestão Ambiental (3).
 Dimensões da Gestão ambiental
 A variável ambiental e o seu enfrentamento: Dificuldades para cumprir a legislação.
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 A questão ambiental: o homem natural e social.
 Meio social: Aspectos heterogêneos
 Gestão ambiental como mediação de conflitos
Uma prática de gestão participativa
 A responsabilidade social empresarial (Aula 6).
 A necessidade dos processos educativos para gestores
 Fatores complicadores para a gestão ambiental
 Problemas e conflitos ambientai: O enfoque de problema ambiental; O conflito
ambiental.
 Estudo de um problema ambiental e do processo de socialização de sua
existência: Descrição do município; Socialização do problema; linha de ação;
identificação dos atores sociais diretamente afetados; Estratégia para o
envolvimento dos atores sociais diretamente afetados; Os próximos passos;
Considerações sobre o processo de estudo
A interdisciplinaridade na gestão ambiental
 A geologia ambiental
 Mecanismos de defesa ambiental: Ecossistema e Geossistema
 Vulnerabilidade ambiental: Indicadores de sensibilidade do solo; Indicadores de
sensibilidade do clima e da atmosfera; Indicadores de sensibilidade de águas
interiores; indicadores de sensibilidade da vegetação; e Indicadores de
sensibilidade da fauna.
Impactos ambientais
 Como reconhecer os impactos: Bioindicadores e Métodos geofísicos
 Impacto ambiental: procedimentos e regulamentações;

Avaliação de Impacto

Ambiental; Legislação brasileira e gestão ambiental; Classificação dos impactos;
Diagnóstico ambiental; Relatório de Impacto Ambiental (Rima)
Instrumentos de proteção do meio ambiente
 Licenciamento ambiental: Competências; Exemplo de legislação estadual para
licenciamento ambiental.
 Gestão ambiental em áreas urbanas: A geologia como instrumento da gestão
ambiental urbana.
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Áreas degradadas com passivos ambientais
 Gestão de Resíduos (aula 5)
 Definição legal e caracterização de áreas degradadas: Características das áreas
definidas legalmente como degradadas.
 Tratamento

de

passivos

ambientais:

Plano

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas (Prad)
 Gerenciamento de resíduos: Processos de tratamento de resíduos
Certificação – série ISSO
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 Certificação Ambiental (Aula 4).
 Órgãos acreditadores e certificadores
 Rotulagem ambiental no processo de desenvolvimento sustentável: Objetivos da
rotulagem ambiental.

Uninter

