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Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP 

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Apresentação 

 

O curso oferece aperfeiçoamento fundamentado no reconhecimento da necessidade 

constante de atender às novas demandas da sociedade nas áreas de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do debate acerca da elaboração 

e execução de programas e projetos.  Proporciona ainda instrumentos para que os 

alunos desenvolvam competências nas áreas de avaliação de resultados, prevenção 

de riscos e identificação de oportunidades considerando os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais dos negócios, além de compartilhar experiências relativas à 

prática de sustentabilidade, possibilitando uma visão articulada, integradora e 

estratégica sobre o tema. 

 

Objetivo Geral 

 

Oferecer ao profissional que atua na resolução da problemática ambiental uma 

aprendizagem teórica–técnica que possibilite a produção de estratégias e tomadas 

de decisões específicas da Gestão Ambiental, estabelecendo assim questões sobre 

os desafios apresentados pela construção de uma sociedade sustentável. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar uma visão global da gestão Ambiental em organizações públicas 

e privadas; 

 Estimular o desenvolvimento do conhecimento científico e de criação de 

valores na área de Responsabilidade Social. 

Público-alvo 

 

Profissionais portadores de diploma de graduação em diversas áreas do 

conhecimento que tenham interesse em atuar em programas de Planejamento, 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade. 

Corpo Docente  

Composto predominantemente por mestres e doutores. 
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Metodologia de Ensino: Aulas expositivas, com auxílio dos recursos audiovisuais 

disponíveis, reservando-se a possibilidade de organização de seminários e visitas 

técnicas. 

 

Informações Gerais 

Carga Horária: 360 horas 
 
Horário das aulas: As aulas são quinzenais, ocorrendo nos turnos matutino e 
vespertino. Você pode escolher participar na turma que se encontra aos sábados ou 
na turma que se encontra aos domingos. 
 
*Os alunos poderão concluir em 12 meses com a entrega do TCC ou poderão 

entregar o TCC em até 3 meses após a conclusão das disciplinas.  

 

Matriz Curricular  

 

Módulo 1 – Formação Geral  

 

Empreendedorismo 25 horas 

Docência do Ensino Superior 25 horas 

Metodologia da Pesquisa Científica  25 horas 

Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos  25 horas 

 
Módulo 2 – Meio Ambiente e Sustentabilidade  

 

Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental 25 horas  

Planejamento Territorial 25 horas  

Saúde e Meio Ambiente 25 horas  

Sistema de Gestão Ambiental 25 horas  

 
Módulo 3 – Tópicos Específicos em Sistemas Ambiental 

 

Direito e Legislação Ambiental 25 horas  

Certificação e Licenciamento Ambiental 25 horas  

Contabilidade Ambiental e Balanço Social das Empresas 25 horas  

Gestão de Projetos Ambientais 25 horas  

Trabalho de Conclusão de Curso 60 horas  

      

 


