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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Título do curso: Técnico em Meio Ambiente 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Segmento: Meio Ambiente 

Carga horária: 1.200 horas 

Código DN: 1702 

Código CBO: 3115-05 – Técnico de Controle de Meio Ambiente 

3516-05 – Técnico em Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

3212-10 – Técnico Ambiental  

 

1. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO1 

  

Requisitos de acesso:  

 Idade mínima: 16 anos  

 Escolaridade: cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio; ou ter Ensino 

Médio completo ou equivalente.  

 

Documentos exigidos para matrícula: 

 Documento de identidade; 

 CPF; 

 Comprovante de escolaridade; 

 Comprovante de residência. 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação com 

outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existam. No caso de 

menor de idade, deverá vir acompanhado de responsável portando os documentos RG e CPF. 

 

3.      JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

O crescimento econômico e demográfico das últimas décadas e a crescente urbanização 

têm conduzido a demandas por água, energia, comunicação e transporte, dentre outros 

recursos. Não é possível pensar sob a perspectiva do desenvolvimento sem considerar o 

                                                           
1 Os requisitos de acesso indicados neste Plano de curso consideram as especificidades técnicas da 
ocupação e as legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências 
requeridas para a formação profissional e o exercício de atividade laboral.  
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processo de degradação ambiental gerado nos últimos séculos, a partir da expansão da 

economia mundial. Trata-se de um debate central para as políticas de desenvolvimento. 

 

A sustentabilidade impõe desafios. Para o meio empresarial, o desenvolvimento sustentável 

implica um processo de melhoria contínua, visando ao uso mais racional dos recursos para 

satisfazer as crescentes necessidades do consumo e, consequentemente, a diminuição dos 

impactos ambientais. Para isso, as técnicas de gestão devem ser constantemente 

atualizadas, e tais inovações precisam ser progressivamente incorporadas aos programas e 

às políticas existentes, se uma empresa pretende superar as exigências legais, as 

expectativas da comunidade e dos seus concorrentes. 

 

Diante da necessidade de preservação ambiental e tendo em vista a fragilidade de muitos 

ecossistemas, faz-se necessária a atuação de um profissional capacitado para identificar as 

intervenções ambientais, análise das consequências, execução de ações de prevenção, 

mitigação, compensação e remediação dos efeitos negativos ao meio ambiente. Neste 

contexto, o profissional está cooperando para a conservação e preservação dos recursos 

naturais e visando auxiliar as instituições quanto à tomada de decisões referentes às 

questões ambientais.  

 

Em Pernambuco, observa-se que em setores da economia como agropecuária, portos, 

varejo, indústria de base, turismo, entre outros, vem sendo requerido o profissional da área 

de meio ambiente com o objetivo de dar suporte técnico-cientifico em projetos de 

reflorestamento, conservação do solo, programas de certificações ambientais, programas de 

monitoramento ambiental, controle da poluição, eficiência energética, hídrica e de materiais.  

 

Vale ressaltar que estudos da Management & Excellence (2010) afirmam que os projetos 

socioambientais podem ampliar em até 4% o valor de mercado das empresas. Atento a este 

fato, as instituições buscam profissionais da área ambiental para agregar valor aos seus 

produtos e serviços, seja com o objetivo de compensar os danos ambientais, buscar novos 

procedimentos para redução de recursos, implantação de práticas ambientalmente corretas, 

melhorar a imagem, entre outros. 

 

Diante deste cenário, a oferta do curso Técnico em Meio Ambiente visa atender a uma 

demanda crescente por profissionais com essas características.  

 

A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Meio Ambiente está fundamentada 

nas seguintes legislações: Lei Federal nº 9.394/96; Lei Federal nº 11.741/2008; Lei Federal 
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nº 11.788/2008; Lei Federal nº 12.513/2011; Lei Federal nº 12.816/2013; Parecer CNE/CEB 

11/2012; Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014; Resolução CNE/CEB nº 4 e 6/2012; e 

Resolução SENAC nº 1.036/2015. 

 

Objetivos: 

Objetivo geral: 

 Desempenhar suas funções profissionais sob a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, atuando em atividades de gestão, conservação, educação e estudos 

ambientais, tendo em vista promover a otimização dos processos produtivos, mitigação dos 

impactos ambientais e realização de intervenções ambientais. 

 Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de 

trabalho, com foco em resultados.  

 

Objetivos específicos:  

 Atuar na mitigação dos impactos ambientais oriundos das atividades humanas; 

 Auxiliar na gestão ambiental de sistemas produtivos; 

 Promover ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo; 

 Resolver situações de aprendizagens, adotando atitudes empreendedoras, 

sustentáveis e colaborativas; 

 Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 

atividades laborais com visão crítica e tomada de decisão para resolução de problemas; 

 Adotar a pesquisa, enquanto princípio pedagógico, visando a consolidação do domínio 

técnico-científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos; 

 Atuar com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação. 

 

4.      VAGAS POR TURMA  

 
A oferta é entre 25 (vinte e cinco) e 35 (trinta e cinco) vagas, considerando a relação entre 

condições físicas, materiais e humanas. 

 

5.      PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O Técnico em Meio Ambiente é o profissional responsável pelo levantamento e pela 

sistematização de dados, informações e documentos técnicos para subsidiar a realização 

de estudos socioambientais. Contribui no processo de elaboração de políticas ambientais, 
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na implementação e no controle de programas de gerenciamento ambiental e sistemas de 

gestão integrada. 

 

Atua em organizações públicas, privadas e não governamentais do comércio de 

bens, serviços e turismo, e demais setores da economia, tais como indústria, 

serviços de consultoria, ensino e pesquisa, abrangendo instituições de assistência 

técnica, pesquisa e extensão rural, estações de tratamento de resíduos, empresas 

de licenciamento ambiental, unidades de conservação ambiental, cooperativas, 

associações, portos e aeroportos. Trabalha como profissional contratado ou prestador 

de serviços, sob supervisão, compondo equipes multiprofissionais e interagindo com os 

demais profissionais da empresa.  

 

O profissional habilitado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral 

do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício 

da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do 

trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, cuja natureza é “o cuidar”, 

e pertence ao segmento Ambiente. 

 

Competências 

 Realizar estudos socioambientais. 

 Realizar diagnósticos ambientais. 

 Elaborar e organizar documentos técnicos ambientais. 

 Assessorar no processo de elaboração da Política Ambiental. 

 Estruturar o Programa de Gerenciamento Ambiental. 

 Implementar programas de educação ambiental e projetos socioambientais. 

 Implementar programas de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Implementar programas de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes. 

 Implementar programas de gerenciamento de emissões atmosféricas. 

 Realizar atividades de conservação e preservação de recursos naturais. 

 Desenvolver intervenções ambientais na recuperação de áreas degradadas e 

contaminadas. 
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 Realizar atividades de implementação, controle e monitoramento do Sistema de 

Gestão Ambiental. 

 Realizar atividades de implementação e monitoramento do Sistema de Gestão 

Integrada. 

6.      ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Modelo Pedagógico SENAC traz a competência para o ponto central do currículo dos 

cursos técnicos, sendo a competência a própria Unidade Curricular (UC).  
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Unidades Curriculares 
Carga 

Horária 

Pré-
requisitos 

UC 1: Realizar estudos socioambientais  108 horas 
- 

UC 2: Realizar diagnósticos ambientais 72 horas - 

UC 3: Elaborar e organizar documentos técnicos 

ambientais 
108 horas 

- 

UC 4: Assessorar no processo de elaboração da Política 

Ambiental 
36 horas 

- 

UC 5: Estruturar Programa de Gerenciamento Ambiental 72 horas - 

UC 6: Implementar programas de educação ambiental e 

projetos socioambientais 
108 horas 

- 

UC 7: Implementar programas de gerenciamento de 

resíduos sólidos 
72 horas 

- 

UC 8: Implementar programas de gerenciamento de 

resíduos líquidos e efluentes 
108 horas 

- 

UC 9: Implementar programas de gerenciamento de 

emissões atmosféricas 
60 horas 

- 

UC 10: Realizar atividades de conservação e 

preservação de recursos naturais 
108 horas 

- 

UC 11: Desenvolver intervenções ambientais na 

recuperação de áreas degradadas e contaminadas 
108 horas 

- 

UC 12: Realizar atividades de implementação, controle e 

monitoramento do Sistema de Gestão Ambiental 
72 horas 

- 

UC 13: Realizar atividades de implementação e 

monitoramento do Sistema de Gestão Integrada 
108 horas 

- 

 

 

*UC 14: Projeto Integrador Técnico em Meio Ambiente 60 horas  

Carga Horária Total 1.200horas  
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Correquisitos:  

UC 14 Projeto Integrador Técnico em Meio Ambiente deve ser ofertada simultaneamente às 

UCs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
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    6.1 Fluxograma  
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A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Meio Ambiente compreende a 

realização de todas as Unidades Curriculares (1.200 h).   

 

6.2  Detalhamento das Unidades Curriculares 

Unidade Curricular 1: Realizar estudos socioambientais 

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Delimita o campo de observação do escopo do trabalho, conforme a abrangência do 

estudo socioambiental. 

2. Define etapas, tecnologias, instrumento de coleta, cronograma e recursos de 

execução, de acordo com os aspectos do estudo socioambiental. 

3. Realiza o levantamento e sistematiza informações, dados e documentações do estudo 

socioambiental, considerando o plano de execução e legislação vigente. 

4. Elabora o relatório técnico de estudo socioambiental com base na análise crítica e de 

acordo com as normas técnicas. 

5. Compartilha os resultados do estudo socioambiental utilizando técnicas de 

apresentação, de acordo com o público-alvo. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Planejamento de carreira: mundo do trabalho; formas de inserção no mercado de 

trabalho; marketing e apresentação pessoal; preparação de currículos; entrevista de 

emprego; equipe multiprofissional.  

 Contexto histórico ambiental: conferências ambientais e acordos internacionais. 

 Política Nacional do Meio Ambiente: princípios, fundamentos e objetivos. 

 Legislação: Constituição Federal – Defesa e preservação ambiental. 

 Estudos socioambientais: conceito; objetivos; modelos; aplicações; e relevância 

socioambiental. 

 Problemática ambiental: transformação dos espaços naturais; tipos de uso e ocupação 

do solo; contextualização da extração irracional dos recursos naturais; adensamento 

populacional: conceitos e impactos na infraestrutura urbana; e formas de degradação 

ambiental do ar, água e solo aplicados ao estudo socioambiental.  

 Contexto socioambiental: conceitos; identificação dos conflitos ambientais locais; e 

interferência da atividade antrópica nos meios sociais, econômicos, culturais e 

ambientais regionais.  
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 Indicadores socioambientais: definições; instrumentos e procedimentos para a coleta 

e análise de dados; Agenda 21: conceito e finalidade. 

 Sistema de Informação Geográfica (SIG): conceito; Cartografia: mapas, cartas, 

escalas, imagens aéreas, plantas e croquis; ferramentas de modelagem de dados 

aplicadas aos estudos socioambientais: geoprocessamento e software aplicados a 

referenciamento ambiental; e mapas temáticos socioambientais e econômicos (green 

maps). 

 Estatística aplicada ao meio ambiente: fundamentos e cálculos estatísticos. 

 Metodologia de pesquisa: técnicas, ferramentas e instrumentos; plano de execução; 

apresentação de dados, normas técnicas e técnicas de apresentação. 

Habilidades 

 Aplicar técnicas de pesquisas. 

 Coletar, organizar e interpretar dados, documentações e legislação ambientais. 

 Utilizar recursos tecnológicos. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores 

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

        

Unidade Curricular 2: Realizar diagnósticos socioambientais 

Carga horária: 72 horas 

Indicadores 

1. Realiza levantamento de dados aplicados à avaliação ambiental utilizando técnicas 

de caracterização de aspectos e impactos ambientais. 

2. Sistematiza resultados da avaliação utilizando ferramentas de diagnóstico ambiental. 

3. Elabora o relatório técnico de diagnóstico ambiental com base na análise crítica dos 

resultados da avaliação ambiental e de acordo com as normas técnicas. 
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Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Aspectos e impactos ambientais: conceitos e definições; atividades impactantes; 

origem, difusão e etapas da avaliação.  

 Ferramentas de diagnósticos: importância da avaliação ambiental; conceitos de 

diagnósticos; Método Ad Hoc; Método das Listagens de Controle; Método da 

Superposição das Cartas; Método das Redes de Interação; Métodos dos Modelos de 

Simulação; Método da Análise de Custo-benefício; Método da Análise Multiobjectiva; 

Diagrama de Ishikawa; Matriz e Método de GUT; 5W2H; Árvore de Falhas (AFA); 

Matriz de Vulnerabilidades; e Modo de Falha e Efeitos (Anfe).  

 Riscos ambientais e ocupacionais: risco x perigo; normas regulamentadoras 

relacionadas a riscos ambientais; riscos biológicos, químicos e físicos; conceitos de 

riscos ocupacionais; métodos para análises de riscos ambientais; fontes geradoras de 

riscos ocupacionais e ambientais; e Programa de Prevenção a Riscos Ambientais.  

Habilidades 

 Identificar os aspectos e impactos ambientais. 

 Identificar os riscos ambientais e suas fontes geradoras. 

 Aplicar métodos para análises dos diagnósticos ambientais. 

 Identificar etapas do Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. 

 Realizar estudos técnicos ambientais. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores 

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

        

 



14 
 

 

Unidade Curricular 3: Elaborar e organizar documentos técnicos ambientais  

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Elabora relatórios e documentos internos de acordo com registros das ações 

ambientais, normas técnicas e legislação vigente. 

2. Elabora minuta de documentos regulamentares com base nas informações coletadas 

e conforme as normas técnicas e legislação vigente. 

3. Sistematiza relatórios técnicos e documentos regulamentares de acordo com os 

processos da Instituição e da legislação vigente. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Relatórios e documentos internos: modelos e estruturas de cada tipologia/gêneros 

textuais; linguagem técnica; processo de comunicação; gestão do conhecimento.  

 Legislações: crimes ambientais contra a fauna e flora; poluição do ar, água e solo; 

licenciamento ambiental.  

 Licenciamento ambiental: conceito; tipos de licenças ambientais; órgãos ambientais 

responsáveis pelo licenciamento; atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; 

etapas, documentações e sistemas informatizados.  

 Documentação para estudos técnicos: Estudo de Impacto Ambiental; Relatório de 

Impacto Ambiental; Plano de Controle Ambiental; Relatório de Controle Ambiental; 

Relatório Ambiental Preliminar; Estudo de Impacto de Vizinhança; Recuperação de 

Áreas Degradadas; Perícia Ambiental.  

Habilidades  

 Interpretar legislação sobre aspectos e impactos ambientais. 

 Identificar os procedimentos e documentos para licença ambiental. 

 Realizar estudos técnicos ambientais. 

 Registrar informações, dados e documentações ambientais em sistemas 

informatizados. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 
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 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

        

Unidade Curricular 4: Assessorar no processo de elaboração da Política Ambiental  

Carga horária: 36 horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento e sistematiza informações para subsidiar a elaboração da 

Política Ambiental, considerando a cultura organizacional e legislação vigente. 

2. Descreve a problemática considerando diagnóstico ambiental. 

3. Elabora a proposta de declaração das intenções e princípios da Política Ambiental em 

consonância com a legislação e a política organizacional. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Normas técnicas referentes à ABNT ISO 14000 e à ABNT ISO 9000: diretrizes 

normativas ambientais e de qualidade. 

 Legislação ambiental referente à política ambiental. 

 Modelos de gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

 Estrutura de políticas ambientais. 

 Cultura organizacional. 

 Escopo, processo produtivo e gestão de empresas. 

 Aspectos e impactos ambientais. 

 Diagnóstico situacional do entorno e das partes interessadas. 

 Comunicação aplicada à política organizacional e ambiental. 

Habilidades  

 Identificar os aspectos e impactos ambientais de maior relevância para a política 

ambiental. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 
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 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 5: Estruturar Programa de Gerenciamento Ambiental  

Carga horária:  72horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento de informações e riscos ambientais considerando políticas 

públicas para a construção do programa. 

2. Elabora a proposta de Programa de Gerenciamento Ambiental considerando 

tecnologias e instrumentos normativos definidos por órgãos fiscalizadores. 

3. Elabora relatório técnico com base na análise crítica do Programa de Gerenciamento 

Ambiental. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Sistema de Gestão Ambiental: política ambiental e documentos normativos das 

instituições; certificações ambientais existentes no mercado; metodologia para o 

desenvolvimento de SGA; auditorias do Sistema de Gestão Ambiental; histórico 

ambiental da instituição; requisitos legais da empresa – certificação, acreditação e 

licenças ambientais; integração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com outras 

instituições e/ou partes interessadas. 

 Programas de gerenciamento ambiental: conceitos, definições e estrutura; objetivos e 

metas; preservação e da conservação dos recursos naturais; tecnologias, 

metodologias, recursos e cronogramas para a implementação de Programas de 

Gerenciamento Ambiental. 

 Gerenciamento de riscos ambientais: histórico da avaliação de riscos ambientais; 

acidentes ambientais; modelos de programas de gerenciamento de riscos ambientais; 

ferramentas de diagnóstico ambiental em programas de gerenciamento de riscos; 



17 
 

programa e redução de utilização de produtos químicos; programa de aumento de vida 

útil de aterro sanitário; Planos Nacionais de Prevenção, Preparação e Resposta 

Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2); Plano 

de Atendimento à Emergência (PAE); Plano de Contingência e Emergência Ambiental. 

Habilidades 

 Aplicar princípios propostos na política ambiental para o planejamento do Programa 

de Gerenciamento Ambiental. 

 Verificar os requisitos legais da empresa – certificação, acreditação e licenças 

ambientais. 

 Pesquisar o histórico ambiental da instituição. 

 Avaliar a eficácia dos programas de meio ambiente existentes. 

 Definir tecnologias, metodologias e monitoramento para implementação do Programa 

de Gerenciamento Ambiental. 

 Identificar métodos de atendimento à emergência ambiental. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 6: Implementar programas de educação ambiental e projetos 

socioambientais  

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento das necessidades de ações educativas no contexto local, 

considerando os conflitos e as potencialidades socioambientais. 

2. Elabora proposta de programa de educação ambiental de acordo com o público-alvo, 

os recursos disponíveis e a legislação vigente. 
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3. Elabora o plano de ação conforme programa de educação ambiental aprovado. 

4. Executa ações educativas de acordo com o plano de ação. 

5. Elabora relatório técnico de avaliação, descrevendo o processo e comparando os 

resultados das ações implementadas com os indicadores estabelecidos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Educação ambiental: principais conferências, tratados e programas ambientais, 

contexto histórico, grandes mudanças provocadas na sociedade por meio de ações 

educativas socioambientais; conceitos, objetivos e princípios da educação ambiental; 

correntes da educação ambiental; tendências: educação ambiental crítica, educação 

ambiental como um processo, educação ambiental nas escolas e nas empresas; 

transversalidade na educação; responsabilidade socioambiental; cidadania ambiental 

e conflitos socioambientais; objetos de intervenção educacional; educação ambiental 

formal e não formal – definições e características; a educação ambiental na formação 

da sociedade; sensibilização ambiental nas instituições e comunidades; conceitos de 

ética e cidadania. 

 Políticas de educação ambiental: legislação federal, estadual e municipal; Políticas 

Nacionais de Meio Ambiente e de Educação Ambiental; Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental – limite de atuação do Técnico em Meio Ambiente. 

 Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental: conceitos e princípios; consumo 

sustentável e sustentabilidade integral; desenvolvimento sustentável x 

sustentabilidade; construção do sujeito ecológico: práticas sustentáveis nas atividades 

cotidianas – consumo consciente, economia solidária, permacultura e ecovilas. 

 Comunicação: conceitos e princípios da comunicação; técnicas de comunicação e 

negociação; técnicas de abordagem, de condução e de dinâmicas em grupos.  

 Programas de educação ambiental e projetos socioambientais: público-alvo 

(instituições, comunidades); indicadores, meios de comunicação, recursos e equipe 

atuante no programa educacional; metodologia e uso das tecnologias; análise crítica 

da estrutura das ações educacionais; relatório de avaliação do programa.  

 

Habilidades  

 Definir o perfil do público participante na ação educacional. 

 Interpretar legislação relacionada ao tema da educação ambiental. 

 Definir indicadores, metodologia, cronograma e uso das tecnologias. 
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 Definir os meios e os veículos de comunicação para divulgação da ação educacional. 

 Identificar o objeto de intervenção educacional. 

 Definir e captar recursos para o programa de educação ambiental. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 7: Implantar programas de gerenciamento de resíduos sólidos 

Carga horária: 72 horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento das informações pertinentes ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, considerando legislação e normas técnicas.  

2. Caracteriza e classifica os resíduos sólidos com base nos processos de geração, 

acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final, considerando os efeitos 

nocivos, riscos e impactos no meio ambiente e os agravos à saúde. 

3. Elabora proposta de programa de gerenciamento de resíduos sólidos considerando a 

legislação vigente. 

4. Executa o programa de gerenciamento de resíduos sólidos considerando a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação e disposição final, de 

acordo com legislação pertinente. 

5. Elabora relatório técnico de avaliação comparando os resultados das ações 

implementadas com os indicadores estabelecidos no programa de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 
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 Políticas de Resíduos Sólidos: legislação e políticas nacionais, estaduais e municipais 

de resíduos sólidos; planos de saneamento aplicados aos resíduos sólidos. 

 Caracterização de resíduos sólidos: normas vigentes; certificações e licenças 

ambientais; resíduos sólidos: definição, características físicas, biológicas e químicas; 

resíduos perigosos; composição e classificação; composição gravimétrica dos 

resíduos; resíduos: tipos, fontes geradoras e potenciais de reciclagem (resíduos 

industriais, urbanos, agropecuários, resíduos hospitalares e da construção civil); 

análise do ciclo de vida do produto (ACV) e processos de logística reversa, 

considerando as inovações e acordos setoriais; processos de geração, 

acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos; efeitos nocivos, riscos e impactos no meio ambiente e os agravos à saúde; 

usinas de reciclagem e compostagem e incineradores de resíduos; aterro sanitário: 

conceitos, técnicas, classificação e procedimentos; tratamentos primários, 

secundários e terciários; tratamentos biológicos, químicos e físicos; coleta seletiva: 

conceitos e legislação; parâmetros de qualidade de ar, água e solo relacionados aos 

resíduos sólidos; doenças prevalentes relacionadas aos problemas sanitários e 

ambientais dos resíduos sólidos, meios de transmissão e medidas de prevenção e 

controle.  

 Programas de gerenciamento de resíduos sólidos: público-alvo (instituições, 

comunidades); indicadores, meios de comunicação, recursos e equipe atuante no 

programa de gerenciamento de resíduos sólidos; metodologia e uso das tecnologias; 

registros: análise crítica e relatório das ações implementadas; tipos de PGRS: 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Industriais (PGRI); Programa de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); e Programa de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); planos de emergência e 

de contingência ambientais.  

 Gerenciamento de resíduos sólidos: metodologias para desenvolvimento e 

monitoramento de: Programa de Gerenciamento de Resíduos Industriais (PGRI); 

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); Programa 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Programa de Saúde 

Ambiental; aplicação de inventário de resíduos; Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais.  

 

Habilidades 

 Interpretar legislação e normas técnicas de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Identificar fontes poluidoras. 
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 Caracterizar os processos de geração, acondicionamento, armazenamento, transporte 

e destino final de resíduos sólidos. 

 Identificar os efeitos nocivos, os riscos e possíveis impactos ao meio ambiente e 

agravos à saúde com relação aos resíduos sólidos. 

 Classificar e quantificar os resíduos sólidos. 

 Aplicar técnicas de avaliação de qualidade ambiental. 

 Identificar a necessidade de encaminhamento aos órgãos ambientais responsáveis. 

 Definir os meios e os veículos de comunicação para divulgação do programa de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Definir e captar recursos para o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Identificar agentes e organizações atuantes na gestão de resíduos sólidos. 

 Avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 Identificar possíveis adequações e atualizações no programa. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 8: Implementar programas de gerenciamento de resíduos líquidos e 

efluentes  

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento das informações pertinentes ao gerenciamento de resíduos 

líquidos e efluentes, considerando legislação e normas técnicas.  

2. Caracteriza e classifica os recursos hídricos conforme a utilização de padrões de 
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qualidade e indicadores ambientais. 

3. Caracteriza e classifica os resíduos líquidos e efluentes com base nos processos de 

geração, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final ou tratamento, 

considerando os efeitos nocivos, riscos e impactos no meio ambiente e os agravos à 

saúde. 

4. Elabora proposta de programa de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes 

considerando a legislação vigente. 

5. Executa o programa de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes considerando 

a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação e disposição 

final, de acordo com legislação pertinente. 

6. Elabora relatório técnico de avaliação comparando os resultados das ações 

implementadas com os indicadores estabelecidos no programa de gerenciamento de 

resíduos líquidos e efluentes. 

 

Elementos da Competência 

 Políticas de resíduos líquidos e efluentes: legislação e políticas nacionais, estaduais e 

municipais de resíduos líquidos e efluentes; planos de saneamento aplicados aos 

resíduos líquidos e efluentes. 

 Fundamentos dos recursos hídricos: água: hidrologia, características físicas, químicas 

e biológicas, água no processo produtivo; estação de tratamento de água (ETA): 

conceitos e técnicas; etapas do tratamento da água: coagulação, floculação, 

decantação, filtração, desinfecção, metais pesados, correção pH, fluoretação; 

efluentes: características físicas, químicas e biológicas dos efluentes líquidos 

industriais e sanitários; estações de tratamento de efluentes (ETE) industriais e 

sanitários: conceitos e técnicas; etapas do tratamento de efluentes: tratamento 

primário, secundário e terciário; tipos de tratamento biológico de efluentes sanitários e 

industriais.  

 Caracterização de resíduos líquidos e efluentes: normas vigentes; certificações e 

licenças ambientais; resíduos líquidos e efluentes: definição, características físicas, 

biológicas e químicas; resíduos perigosos; composição e classificação; identificação 

dos resíduos, suas fontes geradoras e potenciais de reciclagem (resíduos industriais, 

urbanos, agropecuários, resíduos hospitalares e da construção civil); análise do ciclo 

de vida do produto (ACV) e processos de logística reversa, considerando as inovações 

e os acordos setoriais; processos de geração, acondicionamento, armazenamento, 

transporte e destinação final dos resíduos líquidos e efluentes; efeitos nocivos, riscos 

e impactos no meio ambiente e os agravos à saúde; aterro sanitário: impactos do 
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chorume; parâmetros de qualidade de ar, água e solo relacionados aos resíduos 

líquidos e efluentes; parâmetros utilizados na análise físico-química de efluentes: 

oxigênio dissolvido, demanda química do oxigênio e matéria orgânica; padrões de 

potabilidade da água; Saneamento ambiental: definição, sistemas de coleta, 

tratamento e distribuição de água, desinfecção de água, sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos, águas residuárias; doenças prevalentes relacionadas aos 

problemas sanitários e ambientais dos resíduos líquidos e efluentes, meios de 

transmissão e medidas de prevenção e controle; tratamento de resíduos líquidos e 

efluentes; atendimento aos padrões de emissão (end of pipe) da legislação federal e 

estadual; disposição sobre condições e padrões de lançamentos de efluentes; controle 

ecotoxicológico de efluentes.  

 Programas de Gerenciamento de Resíduos Líquidos e Efluentes (PGRLE): público-

alvo (instituições, comunidades); indicadores, meios de comunicação, recursos e 

equipe atuante no programa de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes; 

metodologia e uso das tecnologias; análise da estrutura das ações de gerenciamento 

de resíduos líquidos e efluentes; relatório de avaliação do programa; tipos: Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Industriais (PGRI); Programa de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); e Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

 

Habilidades  

 Interpretar legislação pertinente e normas do programa de gerenciamento de resíduos 

líquidos e efluentes. 

 Identificar fontes poluidoras. 

 Caracterizar processos de geração, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destino final de resíduos líquidos e efluentes. 

 Identificar os efeitos nocivos, os riscos e possíveis impactos ao meio ambiente e 

agravos à saúde com relação aos resíduos líquidos e efluentes. 

 Aplicar técnicas de avaliação de qualidade ambiental. 

 Elaborar relatório para o programa de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes. 

 Identificar a necessidade de encaminhamento aos órgãos ambientais responsáveis. 

 Definir meios e os veículos de comunicação para divulgação do programa de 

gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes. 

 Definir e captar recursos para o programa de gerenciamento de resíduos líquidos e 

efluentes. 

 Identificar agentes e organizações atuantes na gestão de resíduos líquidos e efluentes. 
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 Avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas de gerenciamento de 

resíduos líquidos e efluentes. 

 Identificar possíveis adequações e atualizações no programa. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 9: Implementar programas de gerenciamento de emissões atmosféricas 

Carga horária: 60 horas 

Indicadores 

1. Realiza o levantamento das informações pertinentes ao gerenciamento de emissões 

atmosféricas, considerando legislação e normas técnicas.  

2. Caracteriza o ar conforme padrões de qualidade e indicadores ambientais. 

3. Caracteriza e classifica as emissões atmosféricas com base nos processos de 

geração, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final ou tratamento, 

considerando os efeitos nocivos, riscos e impactos no meio ambiente e os agravos à 

saúde. 

4. Elabora proposta de programa de gerenciamento de emissões atmosféricas 

considerando a legislação vigente. 

5. Executa o programa de gerenciamento de emissões atmosféricas considerando a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação e disposição final, de 

acordo com legislação pertinente. 

6. Elabora relatório técnico de avaliação comparando os resultados das ações 

implementadas com os indicadores estabelecidos no programa de gerenciamento de 

emissões atmosféricas. 
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Elementos da Competência 

 Políticas para emissões atmosféricas: legislação e políticas nacionais, estaduais e 

municipais de emissões atmosféricas; Programa Nacional de Educação e Controle de 

Poluição Sonora-Silêncio.  

 Fundamentos para emissões atmosféricas: definições e conceitos para emissões 

atmosféricas; caracterização da atmosfera: composição física e química, camadas 

atmosféricas, gases do efeito estufa; poluição atmosférica: conceitos e definições; 

principais poluentes; gases e fontes de contaminação atmosférica; danos à saúde e 

ao meio ambiente; camada de ozônio e processos de destruição; formação e dispersão 

atmosférica dos poluentes na atmosférica; elementos indicadores de poluição e 

medição, padrões de emissão de poluentes. 

 Efeitos pela contaminação atmosférica: aquecimento global; destruição da camada de 

ozônio; efeito estufa; chuva ácida; Smog fotoquímico; aumento da temperatura da 

terra; mudança nas precipitações das chuvas; inversão térmica. 

 Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Ruídos: aplicação dos 

processos de gerenciamento de emissões atmosféricas e ruídos, controle do processo 

poluidor, controle dos padrões de emissão, caracterização da trajetória dos poluentes 

na atmosfera; público-alvo (instituições, comunidades); indicadores, meios de 

comunicação, recursos e equipe atuante no programa; metodologia e uso das 

tecnologias para o tratamento da atmosfera; análise crítica da estrutura das ações de 

gerenciamento do projeto; relatório de avaliação do programa. 

 

Habilidades  

 Identificar os efeitos nocivos, os riscos e possíveis impactos ao meio ambiente e 

agravos à saúde com relação às emissões atmosféricas. 

 Aplicar técnicas de avaliação de qualidade ambiental. 

 Elaborar relatório para o Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e 

Ruídos. 

 Identificar a necessidade de encaminhamento aos órgãos ambientais responsáveis. 

 Definir os meios e os veículos de comunicação para divulgação do Programa de 

Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Ruídos. 

 Definir e captar recursos para o Programa de Gerenciamento de Emissões 

Atmosféricas e Ruídos. 

 Identificar agentes e organizações atuantes na gestão de emissões atmosféricas e 

ruídos. 
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 Identificar possíveis adequações e atualizações no programa. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 10: Realizar atividades de conservação e preservação de recursos 

naturais 

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Caracteriza as unidades de conservação conforme as especificidades e a legislação 

vigente. 

2. Caracteriza os ambientes naturais conforme suas particularidades, índice de 

qualidade e utilização de ferramentas georreferenciadas. 

3. Elabora relatório situacional das necessidades de conservação e preservação de 

recursos naturais, considerando os dados coletados e a legislação vigente.  

4. Implementa e registra ações ambientais, considerando o manejo e o monitoramento 

de unidades de conservação de acordo com a legislação e as normas técnicas. 

5. Elabora minuta do relatório de avaliação comparando os resultados das ações 

implementadas com os indicadores estabelecidos. 

 

Elementos da Competência 

 Políticas ambientais conservacionistas: legislação federal, estadual e municipal; 

certificações e licenças ambientais; aplicabilidade no gerenciamento, na conservação 

e na preservação de recursos naturais; Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação; órgãos fiscalizadores nacionais, estaduais e municipais.  
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 Recursos naturais: Ecologia: conceitos de espécie, população, nicho, hábitat, 

comunidades, ecologia das florestas e urbana; ecossistemas: rurais, urbanos, 

costeiros e aquáticos, biomas brasileiros; recursos renováveis e não renováveis; ciclos 

biogeoquímicos: nitrogênio, água, oxigênio, fósforo, cálcio, carbono e enxofre; 

biodiversidade: fauna e flora – conceito, classificação, principais características, 

espécies ameaçadas de extinção e bioindicadores; Biologia da Conservação – 

conceito e principais características. 

 Manejo ambiental: conceito; unidades de conservação; integração das unidades de 

conservação à vida econômica e social da comunidade do entorno; conflitos 

ambientais; usos permitidos em unidades de conservação; manejo de solo e da fauna 

silvestre: conceito e possibilidades de atuação; noções de manejo, monitoramento e 

compensação ambiental – conceito e possibilidades de atuação; Programa de 

Conservação e Preservação de Recursos Naturais: estrutura e responsabilidades; 

plano de ação. 

 Plano de manejo: conceito, objetivos e estrutura; diagnósticos do meio físico, químico, 

biológico e social – compilação de dados; riscos e possíveis impactos ao ambiente 

natural; zoneamento de unidades de conservação. 

 Geoprocessamento: ferramentas para conservação e preservação dos recursos 

naturais. 

 

Habilidades  

 Pesquisar e interpretar a legislação vigente, as certificações e licenças ambientais 

aplicadas à conservação e preservação dos recursos naturais. 

 Coletar, organizar e interpretar dados e documentações ambientais. 

 Identificar características específicas dos diferentes ecossistemas para preservação 

ambiental. 

 Identificar os processos biogeoquímicos no meio ambiente. 

 Aplicar técnicas e respectivas ferramentas para o monitoramento dos recursos 

naturais. 

 Comparar os resultados das ações com os indicadores estabelecidos nos Programas 

de Conservação e Preservação de Recursos Naturais. 

 Analisar a estrutura das ações executadas.  

 Identificar adequações e atualizações no programa de acordo com seu foco de 

atuação profissional. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 
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 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 11: Desenvolver intervenções ambientais na recuperação de áreas 

degradadas e contaminadas 

Carga horária:  108 horas 

Indicadores 

1. Caracteriza as áreas degradadas e contaminadas conforme suas particularidades, 

parâmetros de qualidade e utilização de ferramentas georreferenciadas. 

2. Elabora diagnóstico ambiental das áreas degradadas e contaminadas conforme 

normativas técnicas e especificidades dos ambientes, apresentando resultados em 

documento técnico. 

3. Implementa e registra ações de recuperação de áreas degradadas e contaminadas, 

utilizando instrumentos de registros ambientais atendendo à legislação e às normas 

técnicas 

4. Elabora minuta do relatório de avaliação comparando os resultados das ações 

implementadas com os indicadores estabelecidos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Caracterização de recursos naturais: formação, classificação e tipos de solo; 

classificação hidrográfica; tipos de intempéries; amostragem do solo e da água; 

principais características de biomas e ecossistemas degradados; uso do solo e ação 

antrópica: ocupação e degradação. 

 Áreas contaminadas e degradadas: legislação federal, estadual e municipal e normas 

técnicas; certificações e licenças ambientais; diferentes formas de remediação de 

áreas contaminadas; tipos de técnicas de recuperação, reabilitação e restauração; 
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recuperação de áreas degradadas (RAD): planejamento de ações para preservação, 

conservação, otimização, mitigação e remediação dos seus efeitos nas áreas 

degradadas, sob supervisão de responsável técnico.  

 Gerenciamento e monitoramento de áreas contaminadas e degradadas: elaboração 

de planos de recuperação de áreas degradadas (Prad); tipos de passivos e ativos 

ambientais; riscos e possíveis impactos ao ambiente degradado.  

 Geoprocessamento: ferramentas para recuperação de áreas degradadas e 

contaminadas; compensação ambiental – conceito e possibilidades de atuação. 

 

Habilidades  

 Pesquisar e interpretar legislação vigente, certificações e licenças ambientais. 

 Coletar dados e documentações ambientais.  

 Mapear indicadores de qualidade ambiental.  

 Caracterizar impactos de ocupação de solo. 

 Aplicar ferramentas de remediação da degradação e contaminação. 

 Interpretar mapas e imagens de satélite. 

 Promover adequações e atualizações nas intervenções ambientais. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 
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Unidade Curricular 12: Realizar atividades de implementação, controle e monitoramento 

do Sistema de Gestão Ambiental  

Carga horária: 72 horas 

 

Indicadores 

1. Realiza a integração informatizada dos programas do Sistema de Gestão Ambiental, 

correlacionando com legislação e políticas.  

2. Realiza as etapas de implementação e monitoramento para certificação do Sistema 

de Gestão Ambiental conforme legislação ambiental. 

3. Organiza e mantém os registros de processos ambientais, cumprindo os prazos para 

armazenamento conforme legislação ambiental. 

4. Realiza a preparação para os processos de auditoria, mobilizando procedimentos de 

análise crítica pautados na avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade do Sistema 

de Gestão Ambiental. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Sistema de Gestão Ambiental: conceito e características; principais marcos históricos 

da gestão ambiental; gerenciamento ambiental; legislação federal, estadual e 

municipal e normas técnicas; aplicação da norma técnica: ações corretivas e 

preventivas; auditorias periódicas do Sistema de Gestão Ambiental: conformidades e 

não conformidades; tratamento de não conformidades; procedimentos para 

identificação, manutenção e disposição dos registros ambientais; organização e 

armazenamento dos registros, documentos e evidências ambientais; monitoramento e 

desempenhos dos programas do Sistema de Gestão Ambiental; instruções e 

procedimentos ambientais; certificações e licenças ambientais; ferramentas e 

tecnologias aplicadas à gestão ambiental: definições, características e aplicabilidades; 

registro e monitoramento por meio de ferramenta informatizada. 

Habilidades  

 Pesquisar e interpretar legislação vigente, certificações e licenças ambientais. 

 Identificar objetivos e metas de gestão ambiental. 

 Organizar documentações para auditoria do Sistema de Gestão Ambiental. 

 Utilizar ferramentas de registro informatizados. 

 Identificar ações corretivas e preventivas. 
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 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 

 

Unidade Curricular 13: Realizar atividades de implementação e monitoramento do Sistema 

de Gestão Integrada 

Carga horária: 108 horas 

Indicadores 

1. Realiza a caracterização e a integração dos processos de gestão integrada em 

consonância com as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho 

e responsabilidade social. 

2. Implementa os Sistemas de Gestão Integrada em consonância com as normas de 

qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e responsabilidade social. 

3. Realiza monitoramento dos processos e resultados do Sistemas de Gestão Integrada 

em consonância com as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho e responsabilidade social. 

4. Elabora os relatórios de avaliação dos Sistemas de Gestão Integrada considerando a 

análise crítica da estrutura das ações executadas. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Sistema de Gestão da Qualidade: cultura organizacional; legislação e normas técnicas; 

ferramentas da gestão da qualidade; não conformidades reais ou potenciais dos 

produtos, processos e serviços; gestão de risco da qualidade; controle de produtos 

não conformes; auditorias do sistema e da satisfação do cliente. 
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 Sistema de Gestão de Responsabilidade Social e de Saúde e Segurança do Trabalho: 

escopo de saúde e segurança do trabalho (SST) e responsabilidade social (RS); 

classificação dos perigos e riscos, aspectos sociais e funções trabalhistas; análise 

preliminar de perigos e riscos; legislação; plano de respostas às emergências; não 

conformidades reais ou potenciais dos programas do SST e RS.  

 Integração dos sistemas: metodologias para implantação e monitoramento; 

certificações ambientais e de eficiência ecológica; procedimentos legais e normativos 

do processo de auditoria; ações corretivas e preventivas para a melhoria contínua do 

processo.  

 

Habilidades  

 Pesquisar e interpretar legislação vigente aplicada ao Sistema de Gestão Integrada. 

 Atender aos requisitos das normas certificadoras de qualidade, meio ambiente, saúde, 

segurança do trabalho e responsabilidade social. 

 Aplicar as etapas de implementação e monitoramento do Sistema de Gestão 

Integrada. 

 Organizar os processos de integração das normas que compõem o Sistema de Gestão 

Integrada. 

 Aplicar ferramentas para o monitoramento do Sistema de Gestão Integrada. 

 Identificar não conformidades em produtos, processos e serviços. 

 Organizar documentações para auditoria do Sistema de Gestão integrada. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 Adotar vocabulário técnico. 

 Negociar com pessoas. 

 Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores  

 Proatividade e visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais, religiosos e econômicos do 

público-alvo. 

 Sigilo no tratamento das informações. 

 Atitudes colaborativas nas relações profissionais. 

 Organização no levantamento e na análise dos dados coletados. 

 Zelo na conservação do ambiente de trabalho e dos equipamentos. 

 Responsabilidade socioeconômica e ambiental. 
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 Unidade Curricular 14: Projeto Integrador Técnico em Meio Ambiente 

 Carga horária: 60 horas 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na ação-

reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras a serem cumpridas 

pelo discente. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos de Aprendizagem 

Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação Técnica e respectivas 

certificações intermediárias. 

O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das 

competências previstas no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresentam ao 

discente situações que estimulam o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, 

opinar e debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o discente poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas marcas formativas do SENAC, uma vez que permite o trabalho 

em equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora. 

O Projeto Integrador prevê: 

 Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 

profissional de conclusão; 

 Criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora de 

problemas relacionada à prática profissional; 

 Desenvolvimento de atividades em grupo realizadas pelos discentes, de maneira 

autônoma e responsável; 

 Geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

 Planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

 Compromisso dos docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das 

unidades curriculares, sob a coordenação do docente responsável pela unidade curricular 

Projeto Integrador, que tem papel de mediador e facilitador do processo; 

 Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas SENAC: 

 domínio técnico-científico; 

 atitude empreendedora; 

 visão crítica; 

 atitude sustentável; 

 atitude colaborativa. 

A partir do tema gerador, o Projeto Integrador prevê três etapas para sua execução:  



34 
 

1ª Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 

profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão do curso. Neste 

momento, são feitos o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que 

irão nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações 

que articulem as competências do curso para a resolução do problema.  

2ª Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 

discentes organizem e estruturem um plano de trabalho. Este é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas 

na etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 

discentes e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a 

pesquisa em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros 

docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.  

3ª Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nesta etapa, os discentes podem rever suas convicções iniciais à luz das 

novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de 

gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta traga aspectos 

inovadores, tanto no próprio produto quanto na forma de apresentação. 

 

 

Proposta de tema gerador: 

Proposta 1 – Sistemas de Gestão Integrada 

O Sistema de Gestão Integrada (SGI) permite à empresa organizar um conjunto de 

processos combinados que facilitam a implementação de políticas e o alcance das metas, 

sendo mais eficiente que o uso de múltiplos sistemas de gestão. A partir desse tema, os 

docentes poderão propor aos alunos, em equipes, atividades de planejamento, 

desenvolvimento e controle de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) considerando 

informações, dados e documentações do estudo socioambiental e a legislação vigente. 

Conforme a prática operacional de mercado, após os indicativos dos referidos estudos, os 

alunos poderão propor ações, ou mesmo uma Política Ambiental, e a implantação dos 

Programas de Gerenciamento Ambiental ao referido contexto, bem como estratégias de 

controle de um SGA vinculado com os sistemas de qualidade, saúde, segurança do trabalho 

e responsabilidade social. Todas as atividades desenvolvidas poderão ser registradas e 

apresentadas. As outras equipes também poderão analisar e propor melhorias nas 

intervenções ambientais, buscando atender à problemática ambiental. As considerações 

subsidiarão a equipe desenvolvedora inicial no aprimoramento das atividades ambientais a 

serem implementadas. O desafio proposto pode ainda considerar a dinâmica do segmento 
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Meio Ambiente e as especificidades das demandas regionais, e, prioritariamente, ser uma 

questão real do mercado de trabalho. Quando não for possível apresentar um problema de 

uma empresa real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento 

de soluções de sustentabilidade ambiental.  

 

Proposta 2 – Desenvolvimento socioambiental 

O desenvolvimento socioambiental está diretamente relacionado com a responsabilidade 

que as organizações assumem com relação à sociedade e ao meio ambiente. Grandes 

empresas destacam alguns benefícios desse processo, tais como a melhoria da imagem 

corporativa e da marca, redução de custos e de risco do negócio, elevação da produtividade 

e da motivação dos trabalhadores, fidelidade do consumidor, acesso a novos mercados, 

melhoria do relacionamento com stakeholders, agentes reguladores e investidores, além do 

estímulo à inovação. Nesse cenário, indica-se que os docentes proponham aos grupos a 

elaboração de serviços, projetos e programas por meio de ação socioambiental, 

considerando o diagnóstico situacional local, os pilares da sustentabilidade, as políticas 

públicas, a legislação de proteção e conservação dos recursos naturais, o desenvolvimento 

econômico local e os recursos ambientais como fontes geradoras de renda. O plano de ação 

terá o foco na aplicabilidade e no desenvolvimento de políticas ambientais e projetos 

socioambientais a qualquer tipo de empreendimento. O desafio proposto poderá considerar 

ainda as especificidades das demandas regionais. E, prioritariamente, ser uma questão real 

do mercado de trabalho. Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa 

real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções 

de desenvolvimento socioambiental. Outros temas geradores podem ser definidos em 

conjunto com os alunos, desde que constituam uma situação-problema e atendam aos 

indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação: 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

 Adota estratégias que evidenciam as Marcas Formativas SENAC na resolução dos 

desafios apresentados; 

 Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema 

gerador; 

 Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, 

propondo soluções inovadoras a partir da visão crítica da atuação profissional no segmento; 

 Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador. 
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7.      ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As orientações metodológicas, em consonância com a Proposta Pedagógica do SENAC, 

pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pelo desenvolvimento de 

competências, estas entendidas como ação/fazer profissional observável, potencialmente 

criativo(a), que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores, e que permite 

desenvolvimento contínuo. 

 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base 

no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de 

trabalho deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um 

percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o 

discente frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da 

mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões 

inerentes à natureza da ocupação. 

 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 

situações desafiadoras de aprendizagem que apresentem níveis crescentes de 

complexidade e se relacionem com a realidade do discente e com o contexto da ocupação. 

 

Para mobilizar o elemento Planejamento de Carreira, o docente deve propor atividades 

relacionadas ao mercado e ao mundo do trabalho, como simulações de entrevista de 

emprego e outras situações de aprendizagem relacionadas a imagem pessoal, postura 

profissional e desenvoltura verbal. Propõem-se, na abordagem desse elemento, três etapas: 

i) ponto de partida: momento de vida do discente, suas possibilidades de inserção no 

mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, remuneração oferecida 

pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) objetivos: o que o 

discente pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo; e iii) estratégias: 

o que o discente deve fazer para alcançar seus objetivos. 

 

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto 

Integrador, ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da 

ocupação, propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de 

diferentes temas e ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. 

Neste sentido, a proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, 

que ultrapassem a mera sistematização das informações trabalhadas durante as demais 

unidades curriculares. 
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A seguir, apresentam-se o detalhamento de algumas recomendações como orientações 

para o planejamento das atividades de aprendizagem do curso: 

 Para o planejamento das situações de aprendizagem, de modo a garantir o 

desenvolvimento das competências do curso, devemos considerar os sete passos 

fundamentais da Metodologia de Desenvolvimento de Competências (KÜLLER & 

RODRIGO, 2013); 

 A metodologia deve favorecer a dinâmica ação-reflexão-ação, a partir de situações 

desafiadoras e contextualizadas; 

 Por sua vez, essas situações e as atividades de aprendizagem deverão fomentar o 

desenvolvimento das Marcas Formativas SENAC;  

 A prática pedagógica deve oferecer desafios acessíveis aos participantes por meio de 

perguntas, problemas e casos relacionados à realidade, à experiência e/ou a seus 

conhecimentos prévios, facilitando a atribuição de significado;  

 As discussões e atividades devem estar voltadas para a aplicação em situações reais 

de trabalho; 

 Serão estimulados estudos em ambientes de aprendizagem, atividades em laboratório, 

atividades práticas monitoradas e visitas técnicas a empresas e organizações do setor; 

 É importante propiciar condições para a troca de ideias entre os participantes, 

estimulando-os a encontrar novas possibilidades de aplicação dos conhecimentos em 

situações reais do contexto profissional. Da mesma forma, é necessário que as habilidades 

sejam desenvolvidas especificamente na proposta da competência, assim como os 

valores/atitudes estejam articulados no planejamento com os demais elementos, com base 

nas rotinas do profissional.  

 Para desenvolvimento de todas as competências deste curso, recomenda-se adotar 

estratégias de simulação de situações do dia a dia de um Técnico em Meio Ambiente no 

decorrer das aulas. O desenvolvimento destas técnicas permite colocar o grupo em 

movimento, possibilitando a vivência de situações simuladas, relacionadas com 

circunstâncias do dia a dia, nas quais os participantes têm a oportunidade de realizar a 

autoavaliação e o aperfeiçoamento de sua conduta. Portanto, sugere-se a adoção de 

técnicas de jogos e vivências as quais estabeleçam objetivos claros que visem resultados 

pré-estabelecidos; 

 A prática profissional do curso Técnico em Meio Ambiente deverá ser realizada no 

Projeto Integrador, estando continuamente relacionada às competências do curso, 

proporcionando diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como 

experimentos e atividades específicas a partir de situações reais de trabalho, conforme 

previsto no Art. 21 da Resolução CNE/CEB nº06/2012. 
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 Considerando que as atividades desse profissional demandam a utilização de termos 

técnicos voltados à área de meio ambiente, faz-se necessário o incentivo constante para a 

instrumentalização desse técnico formado pelo Senac. Desse modo, neste curso, devem ser 

trabalhados termos técnicos por meio de leitura e interpretação de referenciais durante as 

atividades pedagógicas. Para subsidiar essa prática docente, recomenda-se a utilização de 

material didático de apoio, como livros, dicionários ou outros materiais que reproduzam 

situações de utilização dos termos técnicos. Outra estratégia recomendada é a preparação 

de um glossário individual, por aluno, com termos técnicos da área de meio ambiente. Cabe 

ressaltar que a referida estratégia deve ser abordada como forma de estimular o aluno a 

buscar aperfeiçoamento nessa área para sua prática profissional. 

 As diversas atividades de aprendizagem realizadas durante o desenvolvimento das 

competências do curso subsidiam a execução dos Projetos Integradores.  

 

Orientações metodológicas por unidade curricular 

Unidade 

Curricular 

Orientações Metodológicas 

UC 01 

Pode-se iniciar pelo mapeamento dos cenários profissionais da área de Meio 

Ambiente – campo de atuação e atribuições do técnico, registro profissional 

e conselhos de classe, contemplando especificamente na atuação do técnico 

em Meio Ambiente com suas atribuições e responsabilidades. 

Para melhor compreensão do processo teórico é importante proporcionar ao 

aluno, de forma participativa, a contextualização das diferentes realidades 

sociais, por meio de visitas em comunidades, estimulando o levantamento 

das realidades socioambientais. Iniciar a construção individual de um 

glossário dos termos técnicos da área do MA, que será desenvolvido ao 

longo do curso com uso de bibliografia indicada e pesquisa em sites oficiais, 

será de grande valia para o seu processo de formação e, também, para sua 

atuação profissional.  

UC 02 

Sugere-se como prática pedagógica atividades externas em grupo, de modo 

a dar oportunidade ao aluno de experimentar recursos tecnológicos 

pertinentes ao diagnóstico ambiental, como sobreposição de mapas, 

identificação dos riscos ambientais como suas fontes geradoras. 

Recomenda-se que essa atividade prática seja desenvolvida em empresas, 

podendo ser compartilhada com outras UC e com a elaboração de relatório 

técnico. 
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UC 03 

Indica-se adotar estratégia de simulação, possibilitando aos alunos o 

manuseio de documentos ambientais, como também de decisões judiciais e 

acesso a sites oficiais do MA, que podem ser explorados em sala de aula 

pelo orientador ou em laboratório de informática. 

UC 04 

Recomenda-se adotar estratégia de simulação, por meio do manuseio de 

documentos ambientais, de decisões judiciais, como também acesso a sites 

oficiais do MA, que podem ser explorados em sala de aula pelo docente ou 

em laboratório de informática, promovendo a integração por meio de 

formação de grupos. A participação em eventos relacionados à temática do 

Meio Ambiente deve ser estimulada, proporcionando vínculo com as práticas 

profissionais, aperfeiçoamento e atualização, extremamente importantes em 

uma área em plena evolução. Recomenda-se, inicialmente, relacionar 

requisitos legais de políticas ambientais com as necessidades da empresa. 

UC 05 

Sugere-se apontar como estratégia de aprendizagem a promoção de 

seminário, a ser organizado pelos alunos, com palestrantes externos 

atuantes no mercado profissional, com formação nas suas respectivas áreas 

de atuação. Caso haja oportunidade de desenvolver essa atividade de modo 

integrado com os demais cursos da instituição, isso poderá ser estimulado. 

O uso de seminário proporciona ao aluno compreender e atuar diretamente 

no processo de organização e construção do evento e uma relação com o 

mercado profissional, como também o conhecimento proporcionado pelos 

palestrantes.  

UC 06 

Recomenda-se desenvolver e aplicar, em parceria com escolas de ensino 

fundamental e médio da região, atividades de educação ambiental e projetos 

socioambientais, proporcionando integração com a construção de grupos de 

trabalho e vivência prática em campo de atuação; trabalhar diferentes 

técnicas de abordagem em oficinas, como teatro, brincadeiras de cunho 

educacional, dinâmicas em grupo, entre outras; do mesmo modo, trabalhar 

a importância da linguagem técnica em parceria com uma linguagem popular, 

contemplando os diferentes aspectos sociais. 

UC 07 

Sugere-se a realização de uma prática que estimule uma situação real do 

processo de gestão de resíduos sólidos. É importante que, nessa prática, o 

aluno produza um breve relatório contendo informações para simulação de 

envio ao órgão ambiental. 

UC 08 
Indica-se a realização de uma prática que estimule uma situação real do 

processo de gestão de resíduos líquidos e efluentes. É importante que, nessa 
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prática, o aluno produza um breve relatório contendo informações para 

simulação de envio ao órgão ambiental. 

UC 09 

Sugere-se a realização de uma prática que estimule uma situação real do 

processo de gestão de emissões atmosféricas. É importante que, nessa 

prática, o aluno produza um breve relatório contendo informações para 

simulação de envio ao órgão ambiental. 

UC 10 

No fim da UC, recomenda-se a realização de uma visita técnica à unidade 

de conservação. Nesse local, o aluno poderá produzir um relatório 

envolvendo os aspectos estudados ao longo da Unidade Curricular. Antes da 

visita, é de suma importância que o aluno tenha contato com o Plano de 

Manejo da unidade de conservação escolhida. 

UC 11 

No fim da UC, sugere-se a realização de uma visita técnica ou palestra com 

especialista que enfoque as diferentes metodologias apresentadas nessa 

Unidade Curricular. É de suma importância que sejam contempladas 

questões que envolvam exemplos de recuperação e contaminação que 

atendam às necessidades regionais da área ambiental. 

UC 12 

Indica-se a realização de uma visita técnica em empresa que apresenta 

controle e monitoramento. É importante que essa empresa possua um 

profissional da área de meio ambiente que possa demonstrar a importância 

do monitoramento do Sistema de Gestão Ambiental. É recomendável que a 

empresa escolhida apresente certificação ISO 14.000. 

UC 13 

Sugere-se a realização de uma visita técnica em empresa que apresenta 

Sistema de Gestão Integrado. É importante que essa empresa possua um 

profissional que possa demonstrar a importância do Sistema de Gestão 

Integrada. É recomendável que a empresa escolhida apresente certificação 

ISO 14.001, ISO 9.001, OHSAS 18.001, SA 8.000 e ISO 26.000 ou 

certificações equivalentes ou superiores.  

Ainda na UC 13, recomenda-se convidar profissionais técnicos das áreas de 

qualidade, saúde, segurança do trabalho e responsabilidade social para 

realizar workshops, mesas-redondas, seminários, debates. 

 

Orientações Metodológicas Específicas para a UC 14: Projeto Integrador do Técnico 

em Meio Ambiente 

Recomenda-se que o docente responsável apresente o tema gerador no primeiro contato 

com os discentes. Estes, por sua vez, devem validar a proposta, podendo sugerir 

modificação ou inclusão, a ser acatada pelos docentes quando pertinente. Ressalte-se que 

o tema gerador tem como princípio ser desafiador, portanto deve estimular a pesquisa e a 



41 
 

investigação de outras realidades, transcendendo a mera sistematização de informações já 

trabalhadas durante as demais unidades curriculares. Junto com a definição do tema 

gerador, é necessário estabelecer o cronograma de trabalho e os prazos para entrega. 

 

Caso opte por trabalhar com os temas geradores indicados, recomenda-se priorizar 

pesquisas in loco por meio de vivências, práticas, visitas técnicas e entrevistas com pessoas 

de mercado, entre outros recursos. Entretanto, quando não for possível a vivência em 

ambiente real de trabalho, sugere-se a utilização de situações-problema presentes em 

vídeos, reportagens e casos fictícios baseados na realidade. As pesquisas e visitas técnicas 

realizadas nas demais unidades curriculares também servirão de subsídio para o 

desenvolvimento do projeto.  

 

É fundamental que o docente responsável pelo Projeto Integrador atue de forma articulada 

com os demais docentes do curso, incentivando a participação ativa e reforçando as 

contribuições de cada Unidade Curricular para sua realização. Além disso, todos os 

docentes do curso devem participar da elaboração, execução e apresentação de seus 

resultados parciais e finais. 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, os docentes devem acompanhar as entregas parciais 

conforme previsto no cronograma, auxiliando os grupos na realização e consolidação das 

pesquisas. 

 

No momento de síntese, procede-se com a sistematização de todos os dados pesquisados 

e as atividades realizadas durante o desenvolvimento do Projeto para subsidiar a 

apresentação das respostas aos desafios gerados. Aspectos como criatividade e inovação 

devem estar presentes tanto nos produtos/resultados propriamente ditos quanto na forma 

de apresentação desses resultados. Por fim, considerando que o Projeto Integrador deve 

ser um espaço privilegiado para impressão das marcas formativas do SENAC, recomenda-

se que, durante a sua execução, os docentes propiciem desafios que exijam dos discentes 

a demonstração de domínio técnico-científico relacionado ao exercício profissional. Esta é a 

marca mais diretamente ligada às suas atividades práticas.  

 

Além disso, devem estimular a autonomia, a criatividade e a proatividade nos discentes, 

ajudando-os nas atividades de pesquisa e sistematização. Para estimular a atitude 

colaborativa, devem priorizar o trabalho em equipe e a comunicação construtiva e assertiva. 

Devem ainda fomentar a atitude cidadã e responsável, por meio da reflexão sobre o contexto 

de trabalho, a importância do profissional Técnico em Meio Ambiente para o segmento de 
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Meio Ambiente, além de levá-los a refletir sobre a atuação profissional em suas próprias 

vidas. 

 

8.      APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor (Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 1996), é possível aproveitar conhecimentos e experiências 

anteriores dos discentes, desde que diretamente relacionados com o Perfil Profissional de 

Conclusão do presente curso.  

 

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo discente por meio da 

educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e 

orientações organizacionais vigentes.  

 

9.      AVALIAÇÃO 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

propósitos: 

 Avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo; 

 Ser diagnóstica e formativa; 

 Permear e orientar todo o processo educativo; 

 Verificar a aprendizagem do discente, sinalizando quão perto ou longe está do 

desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de conclusão (foco 

na aprendizagem); 

 Permitir que o discente assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, 

devendo, portanto, prever momentos para autoavaliação e feedback, em que docente e 

discente possam juntos realizar correções de rumo ou adotar novas estratégias que 

permitam melhorar o desempenho do discente no curso. 

 

9.1  Forma de expressão dos resultados da avaliação 

Toda a avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizado para realizar os 

registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade Curricular/curso). 
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As menções adotadas no Modelo Pedagógico reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do processo 

avaliativo. 

De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a serem 

adotadas no decorrer do processo de aprendizagem. 

 

9.1.1  Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que 

serão atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

 Atendido – A  

 Parcialmente atendido – PA  

 Não atendido – NA  

Ao final da Unidade Curricular 

 Atendido – A  

 Não atendido – NA  

 

9.1.2  Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional ou 

Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores não 

forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao término da 

Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o discente será 

considerado reprovado na Unidade. É com base nessas menções que se estabelece o 

resultado da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

 Desenvolvida – D  

 Não desenvolvida – ND 

 

9.1.3 Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o discente precisa atingir D (desenvolvida) em todas as unidades 

curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  

Além da menção D (desenvolvida), o discente deve ter frequência mínima de 75%, conforme 

legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na 

realização das atividades previstas. 

 Aprovado – AP  

 Reprovado – RP 
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   9.2  Recuperação  

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do discente, por meio de 

solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de 

oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

10.    ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

 

O estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos discentes no mercado 

de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (LEI N° 11.788/08). 

 

Conforme previsto em legislação vigente, o estágio pode integrar ou não a estrutura 

curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade 

profissional assim o determinar.  

 

Nos cursos em que o estágio não é obrigatório, sua realização pode ser facultada aos 

discentes de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade 

opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao Histórico Escolar do discente. 

 

Para a realização de estágio precisa ser celebrado Convênio e Termo de Compromisso com 

Instituição Parceira e identificar os Agentes de Integração. 

No presente curso, o estágio não e obrigatório. 

 

11.    INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Para realização do curso, faz-se necessário, além da sala de aula, o laboratório de 

informática. A seguir, estão relacionados mobiliários, equipamentos, insumos e material de 

consumo para vivência do curso.  

 

 

 

11.1  Para oferta presencial2:  

                                                           
2 É essencial que as instalações e os equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam 
as orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, 
comunicacionais e metodológicos, buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas 
com Deficiência da qual o Brasil é signatário. 
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 11.1.1 Sala de Aula 

 Dimensões  

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Sala de Aula 47,60 1,36 

 

Equipamentos 

Nome Descrição Quantidade 

Phmetro  Phmetro portátil: temperatura de operação de 0° a 
50°, pH de 0 a 14pH,  resolução de 0,1 pH, precisão 
±0,2 pH, umidade de operação 0 a 80% RH,  

01 

Termômetro Termômetro de vidro – 0 a 100º C; 01 

GPS portátil Localização via satélite para medição de área, 
demarcação e localização de pontos, contendo 
bússola eletrônica e altímetro barométrico; 

01 

Condutivímetro Portátil ou de bancada, taxa de detecção de 0 a 19.999 
microSiemens 

01 

Luvas de látex 

 

Luvas para proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes, e contra agentes químicos, tais como: 
CLASSE A - TIPO 2: Agressivos Básicos;  CLASSE B 
- Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares;  
CLASSE C - TIPO 3: Álcoóis, TIPO 4: Éteres, TIPO 5: 
Cetonas, TIPO 6: Ácidos Orgânicos. 

01 por aluno 

Avental de 

segurança 
Confeccionado em material sintético, modelo frontal, 
revestido de PVC em uma face, com tiras do mesmo 
material no pescoço e nas laterais para ajuste. 
Tamanho: 1,20 X 0,60m 

01 por aluno 

Óculos de 

segurança 
Constituído de armação em material plástico com 
ajuste e lente numa única peça de policarbonato.  

01 por aluno 

Bota de segurança Confeccionada em couro, com espessura de 1.8 a 2.2 
mm. Cano com altura de 113 mm, e acolchoado no 
peito do pé de material sintético. Solado em duas 
camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no 
cabedal, sendo a primeira camada (entresola) e a 
segunda camada é mais resistente a objetos 
perfurantes ou cortantes, e à abrasão por ser 
compacta (expandido bidensidade). Solado com 
sistema de absorção de impacto. 

01 por aluno 

Detector manual de 

gases; 
Display Alfanumérico de cristal líquido;  

Escalas: Oxigênio: 0 a 30% 
Gases combustíveis: 0 a 100% LEL;  

Monóxido de Carbono (CO): 0 a 500 ppm; 

Gás Sulfidrico (H2S): 0 a 100 ppm; Alarmes: baixo, 
alto, STEL e TWA; Entrada de poeira e umidade: 
IP66/67 

01 
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Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, 
C, D, T6 

Kit de análise 
ambiental: água e 
solo 

 

Kit de testes com reagentes para 50 análises de água, 
respectivamente (valor pH, fosfato, amónio, nitrato, 
nitrito e dureza da água), soluções de extração para 
aprox. 30 extratos de solo (valor pH, fosfato, amónio, 
nitrato e nitrito), 1 lupa em recipiente plástico, 1 pinça 
especial, 1 pasta a prova d´água DIN A 4, 1 copo de 
medidas, 6 tubos de ensaio, 1 frasco de prova, 1 frasco 
de trabalho, 1 funil, 2 pipetas de plástico, 1 tripé de 
filtro, 30 papel de filtro, 1 cartela de cores. 

01 

Oxímetro Medidor de DO à prova d'água com sonda 

polarográfica, memória para até 100 registros e ampla 

faixa de medição até 40 ppm.  Sondas opcionais de 4 

e 10 metros. Compensação automática de 

temperatura (0 a 45°C); Compensação automática de 

salinidade (0 a 45 ppt); Compensação manual de 

pressão barométrica (66 a 200 kPa); Calibração nos 

pontos 0% e 100%; Desligamento automático; 

Indicação de bateria fraca 

 

Lupa 

estereoscópica 
Aumento zoom linear de 10 a 40X composto de: Corpo 
óptico CZM com conjunto de lentes 
estereoscópica  com aumento de 1 a 4X; Par de ocular 
de 10X; Iluminação Insidente e transmitida; Base 
diascópica para dupla iluminação. 

01 

Decibelímetro Portátil, indicador de bateria fraca, iluminação do 
display para locais escuros, faixa de utilização de 40 a 
130dB, frequência entre 125Hz e 8kHz, dois níveis de 
pressão sonora ponderada, A e C. 

 

Escala Ringelmann Lâmina de papel com uma perfuração central, de 
cinco lados, ao redor dos quais existem tonalidades 
cinza progressivamente mais escuras, desde o 
branco até o preto, e numeradas de 1 a 5. 

1 por aluno 

Kits de emergência 

ambiental 
Mantas e travesseiros absorventes, cordões e sacos 
para descarte, com capacidade de absorção de 26 
litros; sacos de 1kg de turfa (absorvente natural). 

1 por aluno 

Máquina  

fotográfica digital 
 Zoom Óptico: 10x, Cartão 8GB, display de LCD com 
3.0",  resolução mínima de 16.1 Mega Pixels, definição 
HD, gravação de vídeos, foto panorâmica 3600 

01 

 

 

 

Mobiliários 

Nome Descrição Quantidade 
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Cadeira para 

docente 

Cadeira fixa, sem braço, em resina plástica de alto 

impacto, em base esqui 

01 

Cadeiras para 

discentes 

Cadeira fixa, em aço tubular e resina plástica, com 

prancheta 

01 por 

discente 

Mesa para docente 

 

Mesa para apoio de computador e para atividades do 

docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 

01 

Quadro branco Quadro branco 01 

 

11.1.2 Material de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3 Labo 

 

11.1.3 Laboratório  

 

Dimensões  

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Laboratório de informática 75 m² 2,14 m² 

 

Mobiliários  

Especificação Quantidade 

Apagador 05 

Caneta 01 por discente 

Cartucho colorido 10 

Cartucho preto 12 

Certificados 01 por discente 

Crachá 01 por discente 

Diploma 01 por discente 

Marcador para quadro 

branco 

50 

Papel 40 kg 50 

Papel A4 (resma) 20 

Pasta 01 por discente 



48 
 

Nome Descrição Quantidade 

Armário para guardar de 

materiais 

Armário para guarda de materiais utilizados no 

curso em MDP com acabamento em laminado, 

cor clara (0,90 x 0,45 x 1,80 m) 

01 

Cadeira Cadeira giratória espaldar médio  01 por 

discente 

Cadeira para Docente Cadeira giratória espaldar médio  01 por 

discente 

Mesa para Docente Mesa para apoio de computador e atividades 

do docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 

01 

Quadro branco Quadro branco melamínico 01 

 

Equipamentos  

Nome Descrição Quantidade 

Computador para 

discente 

Intel Core i5 com 6 Megabytes de cache e 3.0 

GHz ou processador com configuração 

equivalente ou superior. 

01 por 

discente 

Computador para 

docente 

Intel Core i5 com 6 Megabytes de cache e 3.0 

GHz ou processador, com configuração 

equivalente ou superior. 

01 

Lousa Digital Interativa 

ou Quadro Branco 

Lousa Digital Interativa TES ou quadro branco 01 

Projetor multimídia 

 

 Projetor multimídia com resolução XGA (1024 

X 768), máxima UXGA (1600 X 1200), Digital 

HDTV (1920 X 1200), potência mínima de 

brilho de 3100 ansilumens 

01 

Roteador Wireless Roteador wireless cpe padrão ieee 802.11 

b/g/n 

01 

Sistema de sonorização Sistema de sonorização 01 

Switch 24 portas Switch 24 portas gigabit gerenciável com 4 

portas SFP 

02 

Tela para projeção 

 

Tela de projeção retrátil com mecanismo de 

mola para acionamento manual 

01 

 

Laboratório de informática com softwares específicos e acesso a internet, conforme a seguir: 
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Ferramentas de geoprocessamento: SPRING: Sistema de Processamento de 

Informações Geográficas; TerraView; A GDAL (Geospatial Data Abstraction Library)/OGR 

(Simple Feature Library), MultiSpec, MapServer, TerraLib, GeoTools, Quantum Gis. 

 

 

11.2  Para oferta a distância 

Configuração mínima do microcomputador: 

• Processadores de arquitetura x86 (ou compatível) de 2.33 GHz ou superior, ou 

Intel® Atom™ de 1.6 GHz ou superior para netbooks; 

• 1GB de RAM; 

• Adaptador de vídeo e monitor super VGA (1024 x 768) ou superior; 

• Placa de som com alto-falantes ou fones de ouvido; 

• processador de 1.000 MHz; 

• Sistema operacional Windows XP ou superior; 

• Conexão à internet com banda larga de velocidade de 512 kbps ou superior; 

• Vídeo com resolução de 1.024 x 768 pixels; 

• Internet Explorer 8 ou superior; 

• Software MsOffice versão 2003 e/ou BrOffice instalado na máquina utilizada 

para o desenvolvimento das atividades do curso; 

• Acrobat Reader 9 ou superior; 

• Plugin Adobe Flash Player 10 ou superior. 

 

11.3 Biblioteca  

 

O SENAC dispõe de biblioteca, oferecendo aos alunos e funcionários serviços de 

empréstimos de livros, consulta online ao acervo3 e acesso a computadores para pesquisa, 

cuja finalidade primordial é servir de suporte informacional aos cursos de formação 

profissional. 

 

Dimensões  

Discriminação Área (m2) (m2) por discente 

Biblioteca 192 m2 4,8 m2 

 

Mobiliário 

Especificação Quantidade 

                                                           
3 Através do portal www.pe.SENAC.br/biblioteca  

http://www.pe.senac.br/biblioteca
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Armário com 20 guarda-volumes 01 

Armário para material de expediente 02 

Balcão de atendimento 02 

Bancada  01 

Birô 03 

Cabines individuais 01 

Cadeira 04 

Estante dupla 03 

Estante para vídeo 01 

Gaveteiros 05 

Mesa de estudo 01 

 

Equipamentos 

Especificação Quantidade 

Computadores disponíveis ao usuário 06 

Computadores para trabalhos do setor 01 

Datashow 01 

Flip-chart 01 

Quadro branco 01 

Televisor 01 

 

Observação: No espaço da biblioteca, há ambientes de estudo em grupo, compostos por 

mesas e cadeiras; uma sala com cabines (bancadas) e cadeiras para estudo individual.  

O SENAC dispõe de biblioteca com o seguinte acervo, por eixo tecnológico:  

 

Eixo Tecnológico Nº de títulos Nº de exemplares 

Ambiente e Saúde 550 952 

Desenvolvimento 

Educacional e Social  
140 239 

Gestão e Negócios  289 503 

Informação e Comunicação  56 116 

Infraestrutura  5 07 

Produção Alimentícia 570 1.008 

Produção Cultural e Design  66 122 

Segurança  25 38 
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Turismo, Hospitalidade e 

Lazer   
267 527 

Total  1.968 3.512 

 

 

 

 

Para a oferta do curso Técnico em Meio Ambiente na unidade educacional, a biblioteca 

disponibiliza do seguinte acervo específico para consulta e empréstimo: 

 

ACERVO 
N° 

EXEMPLARES 

ACHIZAWA, Elio Takeshy; FARIA, Marilia de Sant'anna. Criação de 
novos negócios: gestão de micros e pequenas empresas. 2. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2014. 
 

03 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. 

03 

ARAÚJO, Cláudia Campos de et al. Meio ambiente e sistema 
tributário: novas perspectivas. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003. 

03 

ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. Sistema de gestão ambiental: 
manual prático para implementação de SGA e certificação ISO 
14.001/2004. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. 

03 

BAHIENSE, Raquel. Comunicação escrita: orientações para 
redação: dos critérios do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, à 
comunicação administrativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 
2007. 

03 

BARBIERI, J. C. Sistema de gestão ambiental empresarial: 
conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2011.  

03 

BARBOSA, Erivaldo Moreira; BATISTA, Rogaciano Cirilo; BARBOSA, 
Maria De Fatima Nobrega. Gestão dos recursos naturais. São Paulo: 
Ciência Moderna, 2012. 

03 

BARBOSA, Rildo Pereira. Avaliação de risco e impacto ambiental.  
São Paulo: Érica, 2014. 03 

BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN Francini Imene Dias. Resíduos 
sólidos: impactos, manejo e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 

03 

BARBOSA, Rildo Pereira; VIANA, Viviane Japiassú. Recursos 
naturais e biodiversidade: preservação e conservação dos 
ecossistemas. São Paulo: Érica, 2014. 

03 

BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, 
Ricardo Luis. Eficiência energética: técnicas de aproveitamento, 
gestão de recursos e fundamentos. São Paulo: Érica, 2015. 

03 

BARROS, R. T. V. Elementos de gestão de resíduos sólidos. São 
Paulo: Tessitura, 2012. 

03 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: 
guia prático e didático. São Paulo: Érica, 2012. 

03 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; VIANA, Viviane 
Japiassú. Biologia ambiental. São Paulo: Érica, 2014. (Coleção 
Eixos). 

03 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=ATLAS+EDITORA&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BARBOSA%2C+ERIVALDO+MOREIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BATISTA%2C+ROGACIANO+CIRILO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=BARBOSA,+MARIA+DE+FATIMA+NOBREGA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=BARBOSA,+MARIA+DE+FATIMA+NOBREGA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=CIENCIA+MODERNA&Ntk=product.vendorName
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BELIZÁRIO, F.; DOURADO, J. Reflexões e práticas em educação 
ambiental. São Paulo: Instituto Estre, 2012. 

03 

BITTENCOURT, Claudia; Paula, Maria Aparecida Silva de. 
Tratamento de água e efluentes: fundamentos de saneamento 
ambiental e gestão de recursos hídricos. São Paulo: Érica, 2014. 

03 

BRAGA, B. P. F. et al. Introdução a engenharia ambiental. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005. 

03 

BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. Higiene 
ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2011. 

03 

BRITO, Lúcio Flávio de Magalhães.  Segurança aplicada a 
instalações hospitalares. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 

03 

BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos?: 
cumpra prazos finais e atinja suas metas. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2008. 

03 

BURSZTYN, Marcel; BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de 
política e gestão ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2013. 

03 

CARVALHO, Anésio Rodrigues de; OLIVEIRA, Mariá Vendramini 
Castrignano de. Princípios básicos do saneamento do meio. 10. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. 

03 

CARVALHO, Claudio Elias; REIS, Lineu Belisco dos; FADIGAS, 
Eliane A. Faria Amaral. Energia, recursos naturais e a prática do 
desenvolvimento sustentável. 2. ed. Barueri: Manole, 2011. 

03 

CAVALCANTI, Jose Eduardo W. de A. Manual de tratamento de 
efluentes industriais. 2. ed.  [S.l.]: J. E. Cavalcanti, 2011. 

03 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento na cadeia de 
distribuição. São Paulo: Cenguage, 2010.  

03 

CORRÊA, Márcia Angelim Chaves; SALIBA, Tuffi Messias. Manual 
prático de avaliação e controle de gases e vapores. PPRA. São 
Paulo: LTR, 2012. 

03 

COSTA, Beatriz Souza. A poluição ambiental e seus reflexos em 
uma sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 

03 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

03 

CUNHA, D. G. F.; CALIJUN, M. C. Engenharia ambiental: conceitos, 
tecnologia e gestão. São Paulo: Elsevier, 2013. 

03 

CUNHA, Guilherme Farias. O estudo do impacto a saúde humana 
na avaliação de impacto ambiental. São Paulo: Paco Editorial, 2015. 

03 

DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade 
socioambiental: perspectivas para a educação corporativa. 2. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 

03 

DERISIO, João Carlos. Introdução ao controle de poluição 
ambiental. 4. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

03 

DEZOTTI, Márcia C. Processos e técnicas para o controle 
ambiental de efluentes líquidos. Rio de Janeiro: E-Papers, 2008. 
(Série Escola Piloto em Engenharia Química, 5). 

03 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: 
Gaia, 2004. 

03 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e 
sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2006. 03 

DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Sextante, 2008. 03 
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DOWBOR, Ladislau; TAGNIN, Renato Arnaldo. Administrando a 
água como se fosse importante: gestão ambiental e 
sustentabilidade. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2005. 

03 

DRUMMOND, Jose Augusto et al. História ambiental: fronteiras, 
recursos naturais. Rio de Janeiro: Garamond, 2013. 

03 

FAJARDO, Elias. Ecologia e cidadania: se cada um fizer sua parte. 
Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2002. 

03 

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008. 

03 

FREIRIA, Rafael Costa. Direito, gestão e políticas públicas 
ambientais. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 

03 

GIACOMINI, Gino Filho. Meio ambiente e consumismo. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2008. 

03 

GUERRA, Antonio José Teixeira; ARAUJO, Gustavo Henrique de 
Sousa; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Gestão ambiental de áreas 
degradadas. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

03 

GUERRA, Antônio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo Oliveira. 
Processos erosivos e recuperação de áreas. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2013. 

03 

IBRAHIN, Francini Imene Dias. Introdução ao geoprocessamento 
ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 

03 

JAMIESON, Dale. Ética e meio ambiente: uma introdução. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. 

03 

KRONEMBERG, D. Desenvolvimento local sustentável: uma 
abordagem prática. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 

03 

LA ROVERE, Emilio Lebre. Manual de auditoria ambiental. 3. ed. São 
Paulo: Qualitymark, 2011. 

03 

LAGE, Henrique; VALLE, Cyro Eyer do.  Meio ambiente: acidentes, 
lições, Soluções. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 

03 

LAGE, Henrique; VALLE, Cyro Eyer do. Meio ambiente: acidentes, 
lições, Soluções. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 

03 

LEHFELD, L. S.; CARVALHO, N. C. B; BALBIM, L. I. N. Código 
florestal comentado e anotado. São Paulo: Método, 2013. 

03 

LEMOS, Patricia Fraga Iglecias. Resíduos sólidos e 
responsabilidade civil pós-consumo. Porto Alegre: Revista dos 
Tribunais, 2014. 

03 

LITTLE, Paul E. Os novos desafio da política ambiental brasileira. 
São Paulo: Ramalivros, 2014. 

03 

LOUBET, Luciano Furtado. Licenciamento ambiental: a 
obrigatoriedade da adoção das melhores técnicas disponíveis. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2014. 

03 

MANAHAN, S. E. Química ambiental. São Paulo: Bookman, 2013. 03 

MANCUSO, Pedro Sanches; SAN TOS, Hilton Felício dos. Reuso de 
água. São Paulo: Manole, 2003. 

03 

MARTINS, Sebastião Venâncio. Recuperação de áreas degradadas. 
3. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2013. 

03 

MOTA, Jose Carlos da. Dicionário de recursos naturais. São Paulo: 
Ciência Moderna, 2015. 

03 

NAKAGAWA, M. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio 
e faça a diferença! São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 

03 

NAKAGAWA, M. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio 
e faça a diferença! São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 

03 

NUVOLARI, A. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e 
reuso agrícola. São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 

03 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?appAction=vwAutorDetalhe&idAutor=1771
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?appAction=vwAutorDetalhe&idAutor=32661
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=GUERRA,+ANTONIO+JOSE+TEIXEIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=JORGE%2C+MARIA+DO+CARMO+OLIVEIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=OFICINA+DE+TEXTOS+-&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=OFICINA+DE+TEXTOS+-&Ntk=product.vendorName
https://www.google.com.br/search?Ntt=MOTA,+JOSE+CARLOS+DA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=CIENCIA+MODERNA&Ntk=product.vendorName


54 
 

PAESE, A.; VEZU, A.; LOLINI, M. L; CUNHA, A conservação da 
biodiversidade com SIG. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

03 

PELTIER, Fabrice; SAPORTA, Henri. Design sustentável: caminhos 
virtuosos. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 

03 

PESCE, Bel. A menina do vale, 2: seja um empreendedor 
responsável e sai na frente. São Paulo: Leya Brasil, 2014. 

03 

PESCE, Bel. A menina do vale: como o empreendedorismo pode 
mudar a sua vida. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 

03 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo et. al. Política nacional, gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 

03 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; ANDRADE, Marcelo de. BRUNA, Gilda 
Collet. Curso de gestão ambiental? 2. ed. atual. e ampl. Barueri: 
Manole, 2014. (Coleção Ambiental, 13). 

03 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabricio. Indicadores 
de sustentabilidade e gestão ambiental. Barueri: Manole, 2012. 
(Coleção Ambiental). 

03 

POLETO, C. (Org.) Introdução ao gerenciamento ambiental. São 
Paulo: Interciência, 2010. 

03 

PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da 
conservação. [S.l.]: Planta, 2010. 

03 

RAZZOLINI FILHO, Edelvino; BERTE, Rodrigo. O reverso da 
logística. Curitiba: Ibpex, 2013. 

03 

RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. 
Sistemas de gestão integrados: qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, saúde e segurança no trabalho. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2012.  

03 

RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. 
Sistemas de gestão integrados: qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, saúde e segurança no trabalho. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2012.  

03 

RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. 
Sistemas de gestão integrados: qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, saúde e segurança no trabalho. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2012.  

03 

RIBEIRO, Helena (Org). Olhares geográficos: meio ambiente e 
saúde. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2005. 

03 

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 6. ed. São Paulo: 
Guanabara, 2010. 

03 

ROBLES JUNIOR, Antonio; BONELLI, Valerio Vitor. Gestão da 
qualidade e do meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2006. 

03 

ROCHA, J.C; CARDOSO, A; ROSA. A. H. Introdução à química 
ambiental. São Paulo: Bookmann, 2009. 

03 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio. Gestão estratégica de 
armazenagem. São Paulo: Aduaneiras, 2003. 

03 

SANCHES, Patrícia Mara. De áreas degradadas a espaços 
vegetados. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 

03 

SANCHEZ, Luiz Henrique. Avaliação de impacto ambiental: 
conceitos e métodos.  São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

03 

SANTANNA JUNIOR, Geraldo Lippel. Tratamento biológico de 
efluentes. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 

03 

SANTOS, L. M. M. S. Avaliação ambiental de processos industriais. 
4. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 

03 

SEGURANÇA e medicina do trabalho. 71. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
(Manuais de Legislação Atlas). 

03 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BERTE%2C+RODRIGO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.amane.org.br/download/almanaque%20de%20praticas%20sustentaveis.pdf?Ntt=IBPEX&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=RICKLEFS%2C+ROBERT+E.&Ntk=product.collaborator.name
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SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental 
(ISO 14001) e saúde ocupacional (OHSAS 18001). 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

03 

SILVA, Damião Limeira da; LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da 
qualidade: diretrizes, ferramentas métodos e normatização. São 
Paulo: Érica, 2014. 

03 

SOUSA, Pedro Henrique. Empreendedorismo passo a passo. Santa 
Cruz do Rio Pardo:  Viena, 2013. 

03 

SPINELLI, Stephen; DORNELAS, José; ADAMS, Robert J. Criação de 
novos negócios: empreendedorismo do século XXI. 2. ed. São Paulo: 
Elsevier, 2013. 

03 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade 
social. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

03 

TANAKA, S. Mudanças climáticas. São Paulo: SM Ed., 2010. 03 

VALÉRIO NETTO, Antônio Gestão de pequenas e médias 
empresas de base. Barueri: Manole, 2006. 

03 

VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 8. ed. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2009. 

03 

VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da 
sustentabilidade. São Paulo: Ed. 34, 2013.  

03 

VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2008. 

03 

VIEIRA, Neise Ribeiro. Poluição do ar: indicadores ambientais. Rio de 
Janeiro: E-Papers, 2009. 

03 

VILELA, JÚNIOR, V. A; DEMAJOROVIC, J. Modelos e ferramentas 
de gestão ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 

03 

VOLTOLINI, R. Conversa com líderes sustentáveis: o que aprender 
com quem fez ou está fazendo a mudança para a sustentabilidade. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 

03 

 

11.4  Bibliografia por unidade curricular 

UC 1: Realizar estudos socioambientais  
Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: guia prático e 
didático. São Paulo: Érica, 2012. 

 
DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: 
perspectivas para a educação corporativa. 2. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2013. 
 
FREIRIA, Rafael Costa. Direito, gestão e políticas públicas ambientais. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; VIANA, Viviane Japiassú. 
Poluição ambiental e saúde pública. São Paulo: Érica, 2014. (Coleção Eixos). 

 
COSTA, Beatriz Souza. A poluição ambiental e seus reflexos em uma sociedade 
contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=VALERIO+NETTO%2C+ANTONIO&Ntk=product.collaborator.name
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DRUMMOND, Jose Augusto et al. História ambiental: fronteiras, recursos naturais. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2013. 
 
FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 
 
JAMIESON, Dale. Ética e meio ambiente: uma introdução. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2010. 

 

 

UC 2: Realizar diagnósticos ambientais  
Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

CUNHA, D. G. F.; CALIJUN, M. C. Engenharia ambiental: conceitos, tecnologia e 
gestão. São Paulo: Elsevier, 2013. 

 
SANCHEZ, Luiz Henrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos.  
São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 
 
SANTOS, L. M. M. S. Avaliação ambiental de processos industriais. 4. ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, Rildo Pereira. Avaliação de risco e impacto ambiental.  São Paulo: 
Érica, 2014. 

 
CARVALHO, Anésio Rodrigues de; OLIVEIRA, Mariá Vendramini Castrignano de. 
Princípios básicos do saneamento do meio. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2010. 
 
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
IBRAHIN, Francini Imene Dias. Introdução ao geoprocessamento ambiental. São 
Paulo: Érica, 2014. 
 
RIBEIRO, Helena (Org). Olhares geográficos: meio ambiente e saúde. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2005. 

 

 

UC3: Elaborar e organizar documentos técnicos ambientais 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
ARAÚJO, Cláudia Campos de et al. Meio ambiente e sistema tributário: novas 
perspectivas. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003. 
 
BAHIENSE, Raquel. Comunicação escrita: orientações para redação: dos critérios do 
Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, à comunicação administrativa. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Senac Nacional, 2007. 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=ATLAS+EDITORA&Ntk=product.vendorName
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Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Anésio Rodrigues de; OLIVEIRA, Mariá Vendramini Castrignano de. 
Princípios básicos do saneamento do meio. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2010. 
 
CUNHA, Guilherme Farias. O estudo do impacto a saúde humana na avaliação de 
impacto ambiental. São Paulo: Paco Editorial, 2015. 
 
LEHFELD, L. S.; CARVALHO, N. C. B; BALBIM, L. I. N. Código florestal comentado 
e anotado. São Paulo: Método, 2013. 
 
LOUBET, Luciano Furtado. Licenciamento ambiental: a obrigatoriedade da adoção 
das melhores técnicas disponíveis. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. 
 
POLETO, C. (Org.). Introdução ao gerenciamento ambiental. São Paulo: 
Interciência, 2010. 

 

UC4: Assessorar no processo de elaboração da Política Ambiental 

Carga horária: 36 horas 

Bibliografia Básica 

BURSZTYN, Marcel; BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de política e gestão 
ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2013. 
 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
 
VILELA, JÚNIOR, V. A; DEMAJOROVIC, J. Modelos e ferramentas de gestão 
ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2013. 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, J. C. Sistema de gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 
instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2011. 
  
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Gestão ambiental. São Paulo: 
Érica, 2014. 
 
LITTLE, Paul E. Os novos desafio da política ambiental brasileira. São Paulo: 
Ramalivros, 2014. 
 
RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. Sistemas de gestão 
integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde e segurança no 
trabalho. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2012.  
 
VIEIRA, Maria Christina de Andrade. Comunicação empresarial: etiqueta e ética nos 
negócios. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 

 

UC5: Estruturar o Programa de Gerenciamento Ambiental                                         

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 
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CUNHA, D. G. F.; CALIJURI, M. C. Engenharia ambiental: conceitos tecnologia e 
gestão. São Paulo: Campus, 2013. 
 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabricio. Indicadores de 
sustentabilidade e gestão ambiental. Barueri: Manole, 2012. (Coleção Ambiental). 
 
POLETO, C. (Org.) Introdução ao gerenciamento ambiental. São Paulo: Interciência, 
2010. 
 

Bibliografia Complementar 

BRAGA, B. P. F. et al. Introdução a engenharia ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 
2005. 

 
BRUCE, Andy; LANGDON, Ken. Você sabe gerenciar projetos?: cumpra prazos finais 
e atinja suas metas. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2008. 
 
FREIRIA, Rafael Costa. Direito, gestão e políticas públicas ambientais. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2011. 
 
MANAHAN, S. E. Química ambiental. São Paulo: Bookman, 2013. 
 
ROCHA, J.C; CARDOSO, A; ROSA. A. H. Introdução à química ambiental. São Paulo: 
Bookmann, 2009. 
 

 

UC6: Implementar programas de educação ambiental e projetos socioambientais 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BELIZÁRIO, F.; DOURADO, J. Reflexões e práticas em educação ambiental. São 
Paulo: Instituto Estre, 2012. 

   
COSTA, Beatriz Souza. A poluição ambiental e seus reflexos em uma sociedade 
contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 

Bibliografia Complementar 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2006. 

 
GIACOMINI, Gino Filho. Meio ambiente e consumismo. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2008. 
 
KRONEMBERG, D. Desenvolvimento local sustentável: uma abordagem prática. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 
 
VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Ed. 
34, 2013.  
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VOLTOLINI, R. Conversa com líderes sustentáveis: o que aprender com quem fez 
ou está fazendo a mudança para a sustentabilidade. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2013. 

 

UC7: Implementar programas de gerenciamento de resíduos sólidos 

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN Francini Imene Dias. Resíduos sólidos: impactos, 
manejo e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 

 
CARVALHO, Anésio Rodrigues de; OLIVEIRA, Mariá Vendramini Castrignano de. 
Princípios básicos do saneamento do meio. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2010.  
 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo et. al. Política nacional, gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos. São Paulo: Manole, 2012.  

Bibliografia Complementar 

BARROS, R. T. V. Elementos de gestão de resíduos sólidos. São Paulo: Tessitura, 
2012. 
 
BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. Higiene ocupacional: 
agentes biológicos, químicos e físicos. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 
 
BRITO, Lúcio Flávio de Magalhães.  Segurança aplicada a instalações hospitalares. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 
 
LEMOS, Patricia Fraga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-
consumo. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
RAZZOLINI FILHO, Edelvino; BERTE, Rodrigo. O reverso da logística. Curitiba: 
Ibpex, 2013. 

 

UC8: Implementar programas de gerenciamento de resíduos líquidos e efluentes 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BITTENCOURT, Claudia; Paula, Maria Aparecida Silva de. Tratamento de água e 
efluentes: fundamentos de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. São 
Paulo: Érica, 2014. 

 
DEZOTTI, Márcia C. Processos e técnicas para o controle ambiental de efluentes 
líquidos. Rio de Janeiro: E-Papers, 2008. (Série Escola Piloto em Engenharia Química, 
5). 
 
SANTANNA JUNIOR, Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Interciência, 2013. 

Bibliografia Complementar 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BERTE%2C+RODRIGO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.amane.org.br/download/almanaque%20de%20praticas%20sustentaveis.pdf?Ntt=IBPEX&Ntk=product.vendorName
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CAVALCANTI, Jose Eduardo W. de A. Manual de tratamento de efluentes industriais. 
2. ed.  [S.l.]: J. E. Cavalcanti, 2011. 

 
DOWBOR, Ladislau; TAGNIN, Renato Arnaldo. Administrando a água como se fosse 
importante: gestão ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
2005. 
 
LAGE, Henrique; VALLE, Cyro Eyer do. Meio ambiente: acidentes, lições, Soluções. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 
 
MANCUSO, Pedro Sanches; SAN TOS, Hilton Felício dos. Reuso de água. São Paulo: 
Manole, 2003. 
 
NUVOLARI, A. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. São 
Paulo: Edgard Blücher, 2011. 

 

UC9: Implementar programas de gerenciamento de emissões atmosféricas 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

CORRÊA, Márcia Angelim Chaves; SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de 
avaliação e controle de gases e vapores. PPRA. São Paulo: LTR, 2012. 
 
DERISIO, João Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental. 4. ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
 
VIEIRA, Neise Ribeiro. Poluição do ar: indicadores ambientais. Rio de Janeiro: E-
Papers, 2009. 

Bibliografia Complementar 

BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. Higiene ocupacional: 
agentes biológicos, químicos e físicos. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 
 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento na cadeia de distribuição. São 
Paulo: Cenguage, 2010.  
 
LAGE, Henrique; VALLE, Cyro Eyer do.  Meio ambiente: acidentes, lições, Soluções. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 
 
RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio. Gestão estratégica de armazenagem. São 
Paulo: Aduaneiras, 2003. 
 
TANAKA, S. Mudanças climáticas. São Paulo: SM Ed., 2010. 

 

UC10: Realizar atividades de conservação e preservação de recursos naturais 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Erivaldo Moreira; BATISTA, Rogaciano Cirilo; BARBOSA, Maria De Fatima 
Nobrega. Gestão dos recursos naturais. São Paulo: Ciência Moderna, 2012. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?appAction=vwAutorDetalhe&idAutor=1771
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?appAction=vwAutorDetalhe&idAutor=32661
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BARBOSA%2C+ERIVALDO+MOREIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BATISTA%2C+ROGACIANO+CIRILO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=BARBOSA,+MARIA+DE+FATIMA+NOBREGA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=BARBOSA,+MARIA+DE+FATIMA+NOBREGA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=CIENCIA+MODERNA&Ntk=product.vendorName
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BARBOSA, Rildo Pereira; VIANA, Viviane Japiassú. Recursos naturais e 
biodiversidade: preservação e conservação dos ecossistemas. São Paulo: Érica, 2014. 
 
MOTA, Jose Carlos da. Dicionário de recursos naturais. São Paulo: Ciência Moderna, 
2015. 
 

Bibliografia Complementar 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; VIANA, Viviane Japiassú. 
Biologia ambiental. São Paulo: Érica, 2014. (Coleção Eixos). 

 
FAJARDO, Elias. Ecologia e cidadania: se cada um fizer sua parte. Rio de Janeiro: Ed. 
Senac Nacional, 2002. 
 
PAESE, A.; VEZU, A.; LOLINI, M. L; CUNHA, A conservação da biodiversidade com 
SIG. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.  
 
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. [S.l.]: Planta, 
2010. 
 
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 6. ed. São Paulo: Guanabara, 2010. 

 

UC11: Desenvolver intervenções ambientais na recuperação de áreas degradadas e 
contaminadas 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

CUNHA, D. G. F.; CALIJUN, M. C. Engenharia ambiental: conceitos, tecnologia e 
gestão. São Paulo: Elsevier, 2013. 

 
GUERRA, Antonio José Teixeira; ARAUJO, Gustavo Henrique de Sousa; ALMEIDA, 
Josimar Ribeiro de. Gestão ambiental de áreas degradadas. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2010. 
 
GUERRA, Antônio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo Oliveira. Processos 
erosivos e recuperação de áreas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 

Bibliografia Complementar 

GUERRA, Antonio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo Oliveira. Processos 
erosivos e recuperação de áreas degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
 
MARTINS, Sebastião Venâncio. Recuperação de áreas degradadas. 3. ed. Viçosa: 
Aprenda Fácil, 2013. 
 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; ANDRADE, Marcelo de. BRUNA, Gilda Collet. Curso de 
gestão ambiental? 2. ed. atual. e ampl. Barueri: Manole, 2014. (Coleção Ambiental, 
13). 
 
SANCHES, Patrícia Mara. De áreas degradadas a espaços vegetados. São Paulo: 
Ed. Senac São Paulo, 2014. 
 
VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2008. 

https://www.google.com.br/search?Ntt=MOTA,+JOSE+CARLOS+DA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=CIENCIA+MODERNA&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=RICKLEFS%2C+ROBERT+E.&Ntk=product.collaborator.name
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/autor.do?Ntt=GUERRA,+ANTONIO+JOSE+TEIXEIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=JORGE%2C+MARIA+DO+CARMO+OLIVEIRA&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=OFICINA+DE+TEXTOS+-&Ntk=product.vendorName
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UC12: Realizar atividades de implementação, controle e monitoramento do Sistema de 
Gestão Ambiental 

Carga horária: 72horas 

Bibliografia Básica 

BARBIERI, J. C. Sistema de gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 
instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 
RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. Sistemas de gestão 
integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde e segurança no 
trabalho. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2012.  
 
VILELA, JÚNIOR, V. A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e ferramentas de gestão 
ambiental:  desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2013. 

Bibliografia Complementar 

ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. Sistema de gestão ambiental: manual prático para 
implementação de SGA e certificação ISO 14.001/2004. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2014. 

 
BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo Luis. Eficiência 
energética: técnicas de aproveitamento, gestão de recursos e fundamentos. São Paulo: 
Érica, 2015. 
 
CARVALHO, Claudio Elias; REIS, Lineu Belisco dos; FADIGAS, Eliane A. Faria Amaral. 
Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável. 2. ed. 
Barueri: Manole, 2011. 
 
LA ROVERE, Emilio Lebre. Manual de auditoria ambiental. 3. ed. São Paulo: 
Qualitymark, 2011.  
 
VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 8. ed. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2009. 

 

UC13: Realizar atividades de implementação e monitoramento do Sistema de Gestão 
Integrada 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. C.; HOFFMANN, S. C. Sistemas de gestão 
integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde e segurança no 
trabalho. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2012.  
 
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e 
saúde ocupacional (OHSAS 18001). 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 
São Paulo: Atlas, 2011.  

Bibliografia Complementar 
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ROBLES JUNIOR, Antonio; BONELLI, Valerio Vitor. Gestão da qualidade e do meio 
ambiente. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 71. ed. São Paulo: Atlas, 2013. (Manuais de 
Legislação Atlas). 
 
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO14001) e 
saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001): vantagens da implantação 
integrada. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
SILVA, Damião Limeira da; LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da qualidade: diretrizes, 
ferramentas métodos e normatização. São Paulo: Érica, 2014.  
 
VILELA, JÚNIOR, V. A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e ferramentas de gestão 
ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2013. 

 

UC14: Projeto Integrador Técnico em Meio Ambiente 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

NAKAGAWA, M. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio e faça a diferença! 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2013. 
 
PELTIER, Fabrice; SAPORTA, Henri. Design sustentável: caminhos virtuosos. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 
 
SOUSA, Pedro Henrique. Empreendedorismo passo a passo. Santa Cruz do Rio 
Pardo:  Viena, 2013. 
 
SPINELLI, Stephen; DORNELAS, José; ADAMS, Robert J. Criação de novos 
negócios: empreendedorismo do século XXI. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2013. 

Bibliografia Complementar 

ACHIZAWA, Elio Takeshy; FARIA, Marilia de Sant'anna. Criação de novos negócios: 
gestão de micros e pequenas empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
 
DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Sextante, 2008. 
 
PESCE, Bel. A menina do vale: como o empreendedorismo pode mudar a sua vida. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 
 
PESCE, Bel. A menina do vale, 2: seja um empreendedor responsável e sai na frente. 
São Paulo: Leya Brasil, 2014. 
 
VALÉRIO NETTO, Antônio Gestão de pequenas e médias empresas de base. 
Barueri: Manole, 2006. 

 

 

11.5 Recursos didáticos 

Em caso de discentes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) ou Programa SENAC de Gratuidade (PSG), a Unidade Educacional deverá 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=VALERIO+NETTO%2C+ANTONIO&Ntk=product.collaborator.name
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selecionar um dos títulos apresentados na bibliografia básica, por unidade curricular, do item 

11.4 – Bibliografia por unidade curricular, para entregar ao discente. 

 

        

  Para oferta a distância: 

           As configurações mínimas da infraestrutura para o Técnico em Meio Ambiente são 

definidas pela Rede SENAC de Educação a Distância.  

 

12.     PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

Unidades 

Curriculares 

Formação acadêmica, experiências, atuação, dentre 

outros pontos pertinentes 

UC 01: Realizar 
estudos 
socioambientais 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem Licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
estudos socioambientais. 

UC 02: Realizar 
diagnósticos ambientais 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, bem como a formação pedagógica àqueles 
que não possuem Licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
diagnósticos ambientais. 

UC 03: Elaborar e 
organizar documentos 
técnicos ambientais 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
licenciamento ambiental. 

UC 04: Assessorar no 
processo de elaboração 
da Política Ambiental 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
gestão ambiental. É desejável que apresentem certificação em 
Auditoria Ambiental. 

UC 05: Estruturar 
Programa de 
Gerenciamento 
Ambiental 

UC 06: Implementar 
programas de 
educação ambiental e 
projetos 
socioambientais 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem Licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
programas de educação ambiental e projetos socioambientais. 

UC 07: Implementar 
programas de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos. 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
gerenciamento ambiental. 

UC 08: Implementar 
programas de 
gerenciamento de 
resíduos líquidos e 
efluentes 



65 
 

UC 09: Implementar 
programas de 
gerenciamento de 
emissões atmosféricas 

UC 10: Realizar 
atividades de 
conservação e 
preservação de 
recursos naturais 

Profissionais com formação superior concluída em Biologia ou 
equivalente, orienta-se a formação pedagógica àqueles que não 
possuem licenciatura, de acordo com o determinado na legislação 
vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
botânica, ecologia, manejo ambiental, recursos naturais e zoologia. 

UC 11: Desenvolver 
intervenções 
ambientais na 
recuperação de áreas 
degradadas e 
contaminadas 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
planejamento de ações para preservação, conservação, otimização, 
mitigação e remediação dos seus efeitos das áreas degradadas e 
contaminadas. 

UC 12: Realizar 
atividades de 
implementação, 
controle e 
monitoramento do 
Sistema de Gestão 
Ambiental 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
gestão ambiental. É desejável que apresentem certificação em 
Auditoria Ambiental. 

UC 13: Realizar 
atividades de 
implementação e 
monitoramento do 
Sistema de Gestão 
Integrada 

Profissionais com formação superior concluída nas áreas de Gestão, 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança ou afins, orienta-se a formação 
pedagógica àqueles que não possuem licenciatura, de acordo com o 
determinado na legislação vigente. 
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
gestão da qualidade, de responsabilidade social e de saúde e 
segurança do trabalho. É desejável que apresentem certificação em 
Auditoria em Gestão Integrada ou equivalente. 

UC 14: Projeto 
Integrador 

Profissionais com formação superior concluída na área de Meio 
Ambiente ou áreas afins, orienta-se a formação pedagógica àqueles 
que não possuem licenciatura, de acordo com o determinado na 
legislação vigente.  
Preferencialmente, com experiência profissional em docência e em 
empreendedorismo e gestão ambiental. É desejável que apresentem 
certificação em Auditoria Ambiental. 

 

13.   CERTIFICAÇÃO 

 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a 

organização curricular desta Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio e comprovar a 

conclusão do Ensino Médio, será conferido o diploma de Técnico em Meio Ambiente com 

carga horária de 1.200 horas e validade nacional.  

 

       REFERÊNCIAS 

 

Anuário lançado no Recife foca no emprego verde e eficiência energética. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/06/anuario-lancado-no-recife-foca-no-

emprego-verde-e-eficiencia-energetica.html Acesso em: 05 mai 2016 

ttp://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/06/anuario-lancado-no-recife-foca-no-e
ttp://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/06/anuario-lancado-no-recife-foca-no-e
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BARSANO, P. R.  Meio ambiente: guia prático e didático. São Paulo: Érica, 2012, 1ª 

edição. 

Consultoria verde e empresas no azul. Disponível em: 

https://issuu.com/fecomerciope/docs/revista_informe_fecom__rcio_julho-a Acesso em: 06 

jun 2016 

Empregos verdes. Disponível em: http://www.ecodesenvolvimento.org/colunas/eduardo-

athayde/empregos-verdes#ixzz47n9uuaWD Acesso em: 05 mai 2016 

MUÇOUÇAH. Paulo Sérgio. Empregos verdes no Brasil: quantos são, onde estão e 
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ANEXO A: MODELO DO DIPLOMA DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM MEIO AMBIENTE DO EIXO 
TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO B: HISTÓRICO ESCOLAR 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


