RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 104 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.

Aprova a alteração de PPC e dá outras
providências.
O PRESIDENTE do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CEPE, de
acordo com a Lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, LEI
11.892/2008, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 9º do Regimento Interno
do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO
Nº 18/2013/CONSUP, pela competência delegada ao CEPE pelo Conselho Superior através da
RESOLUÇÃO Nº 17/2012/CONSUP, e de acordo com as atribuições do CEPE previstas no artigo
12º do Regimento Geral do Instituto Federal de Santa Catarina, RESOLUÇÃO Nº 54/2010/CS;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a alteração de PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental –
Câmpus Garopaba, conforme anexos, e revogar a Resolução nº 32/2016/CEPE/IFSC que trata do
referido curso:
Nº

Curso
Câmpus

1.

Garopaba

Nível

Modalidade

Status

Curso

Superior

Presencial

Alteração

Curso Superior de
Tecnologia em Gestão
Ambiental

Carga
horária

Vagas por
turma

Vagas
totais
anuais

Turno de
oferta

1800
horas

40

40

Matutino

Florianópolis, 18 de outubro de 2018.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
Presidente do CEPE do IFSC
(Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.036711/2018-86)

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

1

Formulário de Aprovação do Curso e Autorização da Oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA em GESTÃO AMBIENTAL
PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO
I – DADOS DA INSTITUIÇÃO
Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Instituído pela Lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Reitoria: Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil – CEP 88.075-010
Fone: +55 (48) 3877-9000 – CNPJ: 11.402.887/0001-60

II – DADOS DO CAMPUS PROPONENTE
Câmpus: Garopaba
Rua Maria Aparecida Barbosa, 153, Campo D'una, Garopaba-SC,
11.402.887/0021-04, Telefone(s): (48) 3454-7300 / (48) 3254-7325
Ato Legal: PORTARIA Nº 27, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
Endereço WEB: http://www.garopaba.ifsc.edu.br/
Diretora Geral: Sabrina Moro Villela Pacheco

CEP

88.495-000,

CNPJ:

III – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO
Chefe DEPE:
André Luiz Silva de Moraes
E-mail: andre.moraes@ifsc.edu.br,
Telefone: (48) 3254-7330

Coordenador do curso:
Juliano da Cunha Gomes
E-mail: juliano.gomes@ifsc.edu.br
Telefone: (48) 3254-7330

Diretora:
Sabrina Moro Villela Pacheco
E-mail: sabrinap@ifsc.edu.br
Telefone: (48) 3254-7325

7. Aprovação no Câmpus:
Segue anexo o documento do Colegiado do Câmpus, assinado por seu presidente, aprovando
alteração do curso, em PDF, anexado ao formulário de submissão ao CEPE.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-601

2

PARTE 2 – PPC
IV – DADOS DO CURSO
8. Nome do curso:
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.

9. Designação do Egresso:
Tecnólogo(a) em Gestão Ambiental.

10. Eixo tecnológico:
Ambiente e Saúde.

11. Modalidade:
Presencial.

12. Carga Horária do Curso:
Carga horária de Aulas: 1.460
Carga horária de TCC: 160
Carga horária de Atividades de Extensão: 180
Carga horária de Estágio: Não se aplica
Carga horária Total: 1.800

13. Vagas por Turma:
40.

13. Vagas Totais Anuais:
40.

14. Turno de Oferta:
Matutino.

15. Início da Oferta:
2017/1.

16. Local de Oferta do Curso:
Câmpus Garopaba.

17. Integralização:
Mínimo de três anos e máximo de seis anos, conforme art.117 do Regulamento Didático
Pedagógico (RDP) do IFSC.

18. Regime de Matrícula:
1º semestre: matrícula por conjunto único de componentes curriculares, definidos neste PPC;
A partir do 2º semestre: matrícula por componente curricular.

19. Periodicidade da Oferta:
Anual.
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20. Forma de Ingresso:
Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

21. Parceria ou Convênio:
Não há.

22. Objetivos do curso:
O CST em Gestão Ambiental visa atender às demandas do mundo do trabalho na área ambiental,
promovendo a qualificação de profissionais para atuar nos setores público, de pesquisa e de produção de
bens e serviços.
No setor público de gestão ambiental em Santa Catarina, esse profissional pode atuar tanto nos
processos de fiscalização e de licenciamento, exercidos pelo IBAMA, FATMA e ICMBio, como no auxílio de
elaboração e desenvolvimento de políticas e programas ambientais dos governos municipal, estadual e
federal. A sólida infraestrutura dos órgãos de pesquisa do Estado composta por: CIDASC (Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina, Universidades Federais e Estadual e os Institutos Federais são
potenciais locais de inserção do gestor ambiental.
As motivações das empresas em implantar iniciativas ambientais e as demandas prioritárias na área
ambiental apontam para a formação de um profissional capaz de atuar no desenvolvimento de sistemas de
gestão ambiental, contribuindo para a redução da produção de resíduos, aliada à maior produtividade e
atenção às novas normas ambientais, tendo, por conseguinte, habilidades e competências que englobam
aspectos de conservação, controle, tratamento e gestão ambiental. Com base nestas informações é
possível dizer que o objetivo geral deste curso é formar profissionais competentes e responsáveis, capazes
de prevenir, avaliar e mitigar os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas utilizando-se das
habilidades e competências adquiridas para planejar, desenvolver e gerenciar as atividades de
conservação, controle e tratamento ambiental.
O curso permite ao Tecnólogo em Gestão Ambiental compreender o meio físico, social, político,
econômico e cultural no qual está inserido e promove a sua capacidade de tomar decisões em um mundo
diversificado e interdependente, de acordo com os seguintes objetivos específicos:
● Capacitar profissionais para atuarem na formulação, planejamento, execução e avaliação
de políticas públicas ambientais; no diagnóstico, controle e avaliação de impactos
ambientais de empreendimentos e processos produtivos, e na recuperação e manutenção
da qualidade ecológica e ambiental dos ecossistemas urbanos e rurais em conformidade
com a legislação ambiental;
● Desenvolver competência profissional para intervir no uso de recursos e de tecnologias,
minimizando os impactos nas dimensões sociais, culturais, políticas, ecológicas e
econômicas;
● Qualificar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável, para atuarem
em organizações públicas, privadas e do terceiro setor;
● Promover ensino, pesquisa e extensão na área de gestão ambiental e em áreas correlatas.

23. Legislação (profissional e educacional) aplicada ao curso:
●
●
●
●

Lei  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que  estabelece  as Diretrizes e  Bases da 
Educação  Nacional;
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que estabelece a o Plano Nacional de Educação;
Portaria nº 397 de 09 de outubro de 2002 que trata da Classificação Brasileira de
Ocupações;
Resolução CNE/CES 02/2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental e as diretrizes básicas a serem observadas pelos sistemas de
Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do determinado
pela Constituição Federal e pela Lei n. 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA);
Resolução Normativa 505 de 11 de maio de 2017 do Conselho Federal de Administração
(CFA).
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, publicado pela SETEC-MEC em
2016 e que trata da organização dos cursos superiores de tecnologia.
Resolução CONSUP nº 41 de 20 de novembro de 2014: Aprova o Regulamento
Didático-Pedagógico do IFSC.
ACESSIBILIDADE: Decreto nº. 5.296 de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis n o
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – IFSC 2015/2019 – revisão de Março de
2017.
Resolução CNE/CP nº. 3, de 18 de dezembro de 2002 Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de
tecnologia.
RESOLUÇÃO CONSUP nº 61, de 12 de dezembro de 2016 - Regulamenta as Atividades de
Extensão no IFSC.
RESOLUÇÃO CONSUP Nº 40, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução Nº 1, de 17 de junho de
2004)
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: a
Lei Nº12.764, de 27 de Dezembro de 2012.
Toda a Legislação Ambiental Brasileira nas esferas regional, estadual e federal.

24. Perfil Profissional do Egresso:
O egresso será capaz de planejar, gerenciar e executar atividades de diagnóstico, propor de
medidas mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas. Coordenar equipes multidisciplinares de
licenciamento ambiental. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar políticas e programas de educação
ambiental, gestão ambiental e monitoramento da qualidade ambiental. Vistoriar, realizar perícia, avaliar,
emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação (BRASIL, 2016).

25. Competências Gerais do Egresso:
Trabalhar em equipe multidisciplinar, demonstrar visão sistêmica, demonstrar raciocínio lógico,
demonstrar capacidade de análise, demonstrar capacidade de resolução de problemas, antecipar
problemas, antever cenários futuros, demonstrar capacidade de decisão, demonstrar senso crítico,
contornar situações adversas, demonstrar criatividade, demonstrar capacidade de negociação (BRASIL,
2108).

26. Áreas/campo de Atuação do Egresso:
Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria.
Empresas em geral (indústria, comércio e serviços). Empresas, propriedades rurais e empreendimentos de
agricultura familiar. Organizações não-governamentais. Órgãos públicos. Institutos e Centros de Pesquisa.
Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente (BRASIL, 2016).
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V – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
27. Matriz Curricular:
Fase

1ª
Fase

CH
teórica

CH
prática

CH
extensão

CH
Ead

CH
Total

Biologia Aplicada

20

20

0

0

40

Fundamentos de Administração

40

0

0

0

40

Geociências Ambientais 1

40

32

8

0

80

História da Gestão Ambiental 1

30

6

4

0

40

Linguagem e Comunicação I

34

6

0

0

40

Metodologia da Pesquisa

20

20

0

0

40

Segurança e Saúde Ocupacional

20

20

0

0

40

Componente Curricular

Carga Horária da 1ª Fase
Geomática 1
2ª
Fase

40

32

8

0

80

40

32

8

0

80

Educação Ambiental 

28

4

8

0

40

Linguagem e Comunicação II

34

6

0

0

40

Microbiologia Ambiental

40

40

0

0

80

Química Ambiental 1
1

Carga Horária da 2ª Fase

3ª
Fase

40

40

0

0

40

Estatística Aplicada

30

10

0

0

40

Ecologia Aplicada 1

40

32

8

0

80

Tratamento de Águas e Efluentes 1

40

32

8

0

80

Topografia Aplicada ao Georreferenciamento 1

20

12

8

0

40

Legislação Ambiental

32

8

0

0

40
320

Gestão de Resíduos Sólidos 1

40

32

8

0

80

Gestão da Qualidade

40

0

0

0

40

Gestão de Recursos Hídricos

20

20

0

0

40

Ferramentas de Gestão Ambiental

30

10

0

0

40

Gestão de Áreas Protegidas 1

20

12

8

0

40

0

0

80

0

80

Atividades de Extensão 

2

Carga Horária da 4ª Fase
5ª

320

Gestão Costeira

Carga Horária da 3ª Fase

4ª
Fase

320

Tópicos Especiais em Gestão Ambiental I 1

60

12
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0

320
80

6
Fase

Empreendedorismo 

32

4

4

0

40

Avaliação de Impactos Ambientais 1

20

12

8

0

40

Licenciamento Ambiental

30

10

0

0

40

Gestão de Projetos 1

36

0

4

0

40

1

Carga Horária da 5ª Fase
6ª
Fase

Tópicos Especiais em Gestão Ambiental II

60

20

0

0

Trabalho de Conclusão de Curso

240
80
160

Carga Horária da 6ª Fase

240

Unidade Curricular Optativa: Libras

40

Atividades de Extensão (10% da CH total do Curso), já incluída nas CH do Curso

180

Carga Horária Total 1.800
1 

São componentes curriculares que apresentam em sua ementa carga horária específica para extensão
que somadas totalizam 100 horas, onde as atividades de extensão serão todas detalhadas em plano de
ensino específico.
2
Componente curricular específico para atividades de extensão com 80 horas.

28. Certificações Intermediárias:
Não se aplica

29. Atividade em EaD:
Não se aplica

30. Componentes curriculares:
Unidade Curricular: Biologia Aplicada

CH*: 40

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: Cristiane Oliveira da Silva, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Conhecer a biologia e a classificação dos seres vivos, compreendendo o funcionamento dos diferentes
níveis de organização biológica e correlacionando com os impactos antrópicos sobre a biodiversidade.
Conteúdos:
● Níveis de organização biológica;
● Características dos seres vivos (bactérias, algas, protozoários, fungos, plantas e animais) e dos
vírus;
● Classificação biológica e suas categorias taxonômicas;
● Espécies endêmicas, invasoras, bioindicadoras, espécies-chave, espécies guarda-chuva e
espécies-bandeira;
● Noções de biologia da conservação;
● Estratégias para a conservação da biodiversidade.
Metodologia de Abordagem:
A metodologia de ensino-aprendizagem será baseada em estratégias didáticas diversificadas, tais como:
aulas expositivas dialogadas; atividades práticas em laboratório; saídas de campo; visitas técnicas;
trabalhos em grupo (na forma de seminários, estudos de caso, painel integrado, rodas de conversa, dentre
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outros); leitura de artigos científicos; visualização de filmes e documentários; elaboração de mapas
mentais e ilustrações científicas; uso de ferramentas virtuais e jogos educativos.
Bibliografia Básica:
CURTIS, Helena. Biologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977.
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina: Planta, 2001.
Bibliografia Complementar:
CASTRO, Peter; HUBER, Michael E. Biologia marinha. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Raven: biologia vegetal. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2014.
SADAVA, David et al. Vida: a ciência da biologia: v.1: célula e hereditariedade. 8. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
REECE, Jane B. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2017.
Unidade Curricular: Fundamentos de Administração

CH*: 40

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: Fabiana de Agapito Kangerski, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Conhecer os pressupostos, características, princípios e práticas que orientam o pensamento administrativo
e a gestão organizacional contemporânea, reconhecendo, com uma perspectiva crítica e reflexiva, suas
contribuições e implicações nas organizações, sociedade e meio ambiente rural e urbano.
Conteúdos:
● Principais conceitos relacionados à administração;
● Escolas do pensamento administrativo;
● Evolução da administração e seus efeitos na sociedade e meio ambiente;
● Papéis e habilidades do administrador;
● Prática dos elementos da ação administrativa: planejamento, organização, direção e controle;
● As funções gerenciais;
● Principais elementos da cultura organizacional;
● Liderança.
Metodologia de Abordagem:
A unidade curricular será implementada por meio de aulas dialogadas e pela participação dos alunos em
atividades vivenciais e estudos dirigidos, leituras de obras de referência, debates, desenvolvimento de
projetos,  análise de cases e interações com os profissionais da área. Na avaliação, serão consideradas
atividades capazes de incluir as diferentes formas de aprendizagem, incluindo avaliações escritas, orais e
de atitudes em sala de aula, trabalhos individuais ou em grupo.
Bibliografia Básica:
DIAS, R.; ZAVAGLIA, T.; CASSAR, M. Introdução à administração: da competitividade à
sustentabilidade. 2. ed. rev. Campinas, SP: Alínea, 2008.
LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. L. J. Administração: princípios e tendências. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2015.
Bibliografia Complementar:
ALIGLERI, L.; ALIGLERI, L. A.; KRUGLIANSKAS, I. Gestão Socioambiental: responsabilidade e
sustentabilidade dos negócios. São Paulo: Atlas, 2009.
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 3. ed. atual. e ampl.
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São Paulo: Saraiva, 2011.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 2011.
GIANESI, I. G. N; CORREA, H. L. Administração estratégica de serviços. São Paulo: Atlas, 2013.
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
Unidade Curricular: Geociências Ambientais

CH*: 80

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: João Henrique Quoos, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Analisar e reconhecer os processos de formação dos recursos naturais e suas relações ambientais no
espaço/tempo, estabelecendo correlação com a paisagem e com as atividades antrópicas.
Conteúdos:
● O Planeta Terra e sua dinâmica;
● Mineralogia e Petrografia;
● Estratigrafia e Ambientes Geológicos;
● Geodiversidade;
● Climatologia Geográfica;
● Clima e tempo;
● Variáveis climáticas;
● Conforto climático urbano;
● Utilização de instrumentos para interpretação meteorológica;
● Geomorfologia de Santa Catarina;
● O relevo, a estrutura e os processos endógenos e exógenos de formação;
● Geomorfologia fluvial, litorânea, formação de dunas e depósitos lagunares;
● Hidrogeografia;
● A Limnologia como uma ferramenta para Gestão Ambiental;
● Composição e gênese dos solos;
● Características morfológicas, mineralógicas, biológicas físicas e químicas do solo;
● Coleta de amostras e ensaios em laboratório;
● Biogeografia e a distribuição dos organismos;
● Ecologia da paisagem, estruturas e técnicas de campo no estudo da paisagem;
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos e/ou saída de campo
para analisar e reconhecer os processos de formação dos recursos naturais e estabelecer
correlação com a paisagem e com as atividades antrópicas.
Metodologia de Abordagem:
Entre as estratégias metodológicas que poderão ser aplicadas, tem-se: aula expositiva dialogada, estudos
de casos, seminários, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), saídas de campo, aulas
práticas em laboratório.
Bibliografia Básica:
BRADY, Nyle C. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1980.
Bibliografia Complementar:
ESTEVES, Francisco de Assis. Fundamentos de limnologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. Climatologia: noções básicas e climas do
Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
POPP, José Henrique. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
GROTZINGER, John; JORDAN, Thomas H. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
TROPPMAIR, Helmut. Biogeografia e meio ambiente. 9. ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2012.
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Unidade Curricular: História da Gestão Ambiental

CH*: 40

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: Carlos dos Passos Paulo Matias, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender o ser humano e sua história enquanto parte do meio ambiente, modificado e ressignificado
nos diferentes contextos temporais e sociais. Entender a função do tecnólogo em gestão ambiental e
conceitos básicos da área ambiental.
Conteúdos:
● Introdução;
● Natureza e Cultura;
● A domesticação da fauna e da flora;
● A invenção do espaço urbano;
● Civilização X Natureza: o ser humano apartado do mundo natural;
● A percepção da natureza na racionalidade moderna;
● Revolução Industrial e os discursos sobre o Meio Ambiente;
● Colonização do Brasil e transformação da paisagem;
● História do pensamento e dos movimentos ambientais;
● História da ocupação europeia no Litoral Sul de Santa Catarina;
● Relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e indígena;
● Perspectivas desenvolvimentistas e suas consequências;
● Os cursos de Tecnologia;
● Função do Tecnólogo;
● Atuação do Tecnólogo em Gestão Ambiental;
● Tecnologia e Meio Ambiente;
● Conceitos fundamentais para a Gestão Ambiental;
● Desafios da Gestão Ambiental;
● Desenvolvimento sustentável;
● Assuntos atuais da área;
● Atividades de extensão totalizando 4 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
debate e/ou mesa redonda para contextualizar a história da gestão ambiental e a função do
tecnólogo em gestão ambiental
Metodologia de Abordagem:
Na perspectiva da História Cultural, dialogando com novas abordagens da história social, política,
tecnológica, econômica, dentre outras, buscar-se-á, na prática da produção de textos, e através de
análises teóricas, o desenvolvimento de atividade que contemplarão: aula expositiva dialogada, atividades
em laboratórios, trabalhos individuais e em grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel
integrado, ambientações profissionais, visitas técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos,
projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), dentre outras.
Bibliografia Básica:
DUARTE, Regina Horta. História & natureza. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. (História &reflexões; 9).
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo nacional de cursos superiores em tecnologia. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/catalogo-nacional-dos-cursos-superiores-de-tecnologia->. Acesso em: 23
ago. 2018.
______. Ministério do Trabalho. Classificação brasileiras de ocupações (CBO). Disponível em:
<http://www.mtecbo.gov.br>. Acesso em: 23 ago. 2018.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. rev. e atual. São
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Paulo: Atlas, 2011.
Unidade Curricular: Linguagem e Comunicação I

CH*: 40

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: Sandra Beatriz Koelling, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Comunicar-se com desenvoltura, ética e profissionalismo em situações orais e escritas, percebendo a
comunicação como elemento essencial para a atuação profissional.
Conteúdos:
● Processo de comunicação;
● Formalidade x informalidade;
● Compreensão leitora;
● Produção escrita: clareza, coerência, coesão, objetividade, polidez, adequação e correção;
● Gêneros textuais da área profissional: e-mail, currículo, ofício;
● Gêneros textuais de cunho acadêmico: esquema, resumo, resenha e relatórios;
● Utilização da norma culta da língua portuguesa.
Metodologia de Abordagem:
As aulas terão o estudante como sujeito ativo de sua aprendizagem, partindo de uma metodologia
dialógica, na qual os conhecimentos abordados terão relação com as práticas realizadas durante o
semestre e a área de atuação profissional.
Bibliografia Básica:
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2010. (Princípios, 12).
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever aprendendo a pensar. 24. ed.
Rio de Janeiro: FGV, 2004.
Bibliografia Complementar:
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 27. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.
______. Resumo. 7. ed. São Paulo: Parábola, 2004.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
Unidade Curricular: Metodologia da Pesquisa

CH*: 40

Semestre: 1

Professor responsável/Titulação: Eduardo Cargnin Ferreira, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Conhecer e aplicar os fundamentos e a metodologia de elaboração da pesquisa técnica e científica no
âmbito da Gestão Ambiental.
Conteúdos:
● Metodologia técnica e científica;
● Delineamento experimental;
● Comunicação técnica e científica: canais formais e não formais;
● Projetos.
Metodologia de Abordagem:
Aula expositiva dialogada, atividades em laboratório de informática, trabalhos individuais/grupo, estudos de
caso, palestras, pedagogia de projetos.
Bibliografia Básica:
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico:
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
DESCARTES, René; GILSON, Étienne. Discurso do método. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2009. (Clássicos WMF).
LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos (Org.). Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para
a revisão bibliográfica. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. (Leitura e produção de textos técnicos e
acadêmicos, 4).
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2008.
Unidade Curricular: Segurança e Saúde Ocupacional

CH*: 40

Semestre: 1

Professores responsáveis/Titulação: Julio Cezar Bragaglia, Me. (Dedicação Exclusiva) e Eduardo Batista
Von Borowski, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Antecipar, identificar, avaliar e controlar situações de risco e de emergência, proporcionando segurança e
saúde ao trabalhador.
Conteúdos:
● Principais aspectos das Normas Regulamentadoras (NRs) como acidentes no trabalho, EPI, EPC,
riscos ambientais, análise de risco, mapa de risco, CIPA, PPRA e PCMSO.
● Primeiros socorros.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas numa perspectiva dialógica e prática, a partir da exposição e debates sobre
os conceitos básicos e por meio de práticas visando o desenvolvimento das habilidades básicas de análise
e atendimento. As avaliações serão teórico-práticas com a realização de seminário, prova e simulação de
situações críticas em campo, entre outros.
Bibliografia Básica:
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2011.
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística:
segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e
desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
BERGERON, J. David. Primeiros socorros. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
BRASIL.
Ministério
do
trabalho.
Normas
Regulamentadoras.
Disponível
em:
<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras>. Acesso
em: 27 ago. 2018.
GONÇALVES, Danielle Carvalho; GONÇALVES, Isabelle Carvalho; GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual
de segurança e saúde no trabalho. 6. ed. São Paulo: LTR, 2015.
Unidade Curricular: Geomática

CH*: 80

Professor responsável/Titulação: João Henrique Quoos, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
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Utilizar processos técnicos e científicos na geração, aquisição, armazenamento, análise, disseminação e
gerenciamento de informações espaciais relacionadas com o ambiente e recursos naturais atendendo às
necessidades da sociedade e do processo produtivo. Identificar práticas exitosas e inovadoras na
Geomática.
Conteúdos:
● Introdução à Cartografia;
● Orientação;
● Sistemas de coordenadas e escalas;
● Formas da Terra e projeções cartográficas;
● Classificação de cartas e precisão cartográfica;
● Cartografia Temática;
● Tecnologias GNSS (Global Navigation Satellite System) - Sistema de Navegação Global por
Satélite;
● Introdução à fotointerpretação;
● Câmeras e processos fotográficos;
● Estereoscopia;
● Produção de mosaicos aerofotogrametrias e foto índices;
● Metodologias de análise de dados por aerofotogramas;
● Veículos aéreos não tripulado como plataforma de obtenção de dados;
● Sistemas de Informações Geográficas (SIG);
● Análise Espacial Aplicada;
● Elaboração gráfica final e saída dos dados;
● Elaboração de mapas temáticos;
● Dispositivos móveis para coletas de dados georreferenciados;
● Geotagging;
● Atividades de extensão com carga horária de 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de
campo, oficina, encontro, seminário, exposição, semana de estudos e/ou workshop com
pertinência social à produção colaborativa de cartografia temática.
Metodologia de Abordagem:
Entre as estratégias metodológicas que poderão ser aplicadas, tem-se: aula expositiva dialogada, estudos
de casos, seminários, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), saídas de campo, aulas
práticas em laboratório.
Bibliografia Básica:
LOCH, Carlos. A interpretação de imagens aéreas: noções básicas e algumas aplicações nos campos
profissionais. 5. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.
LONGLEY, Paul A. Sistemas e ciência da informação geográfica. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
Bibliografia Complementar:
CASSOL, R. et al. Comparação entre câmeras fotográficas digitais com GPS para aplicação em
geotagging. In: XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 2011, Curitiba. Anais... Curitiba,
2011. p. 412-419.
FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
______. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
MENEZES, Paulo Márcio Leal de. Roteiro de cartografia. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
ROBINSON, A. H. et al. Elements of cartography. 6. ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.
Unidade Curricular: Química Ambiental

CH*: 80

Professor responsável/Titulação: Sabrina Moro Villela Pacheco, Dr. (Dedicação Exclusiva)
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Objetivos:
Analisar a química dos processos naturais relacionados à água, ar e solo, diagnosticando a ação natural e
antropogênica sobre esses ambientes. Identificar práticas exitosas e inovadoras na Química Ambiental.
Conteúdos:
● Conceitos gerais sobre a química ambiental, poluição e contaminação;
● Tipos de reações químicas que ocorrem em soluções aquosas;
● Química da água;
● Composição da água;
● Qualidade da água;
● Requisitos e padrões de qualidade da água*;
● Química da atmosfera (atmosfera e a química);
● O estado gasoso;
● A atmosfera;
● Camada de ozônio;
● Efeito estufa;
● Chuva ácida;
● A química do solo;
● A litosfera;
● Modificações antropogênicas do solo;
● A química verde;
● Poluição por metais pesados;
● Os metais de importância biológica;
● Os metais pesados e o meio ambiente*.
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos e/ou saída de
campo, contemplando questões sobre requisitos e padrões de qualidade da água, assim como os
metais pesados e o meio ambiente.
Metodologia de Abordagem:
A unidade curricular de Química Ambiental, será trabalhada com o uso de materiais que estimulem os
debates, as atividades práticas em laboratório, estudos de caso, palestras e saídas técnicas para a
visualização in loco de situações que permitam a associação de diferentes saberes teóricos com os
fenômenos do cotidiano. Além disso, a realização das atividades de extensão também vão oportunizar aos
alunos serem protagonistas de projetos que busquem relacionar saberes com a aplicação prática
buscando resolver problemas da comunidade e região do Câmpus Garopaba.
Bibliografia Básica:
BAIRD, Colin. Química ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
ROCHA, J. C.; ROSA, J. C.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. Porto Alegre: Bookman,
2004.
Bibliografia Complementar:
ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente.
5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
LENZI, Ervim; FAVERO, Luzia Otilia Bortotti; LUCHESE, Eduardo Bernardi. Introdução à química da
água: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
LENZI, E.; FAVERO, L. O. B. Química da atmosfera: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC,
2009.
MACÊDO, Jorge Antonio Barros de. Introdução à química ambiental. 2. ed. atual. e rev. Minas Gerais:
CRQ-MG, 2006.
Unidade Curricular: Educação Ambiental
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Professor responsável/Titulação: Elisa Serena Gandolfo Martins, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Realizar projetos de educação ambiental formal e não-formal, considerando a educação ambiental como
um ato político, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo, de forma
transdisciplinar.
Conteúdos:
● Epistemologia da Educação Ambiental e os antecedentes históricos;
● Direitos humanos e de educação;
● As relações entre a sociedade e a natureza;
● Educação Ambiental e ação transformadora;
● Educação no processo de gestão ambiental;
● Operacionalização das atividades em Educação Ambiental;
● Organização e orientação para a elaboração e apresentação de Projetos em Educação Ambiental;
● Estratégias em Educação Ambiental;
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda e/ou mostra sobre a educação ambiental formal e não-formal, com enfoque na
relação entre o ser humano, a natureza e o universo
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, as estratégias metodológicas poderão
ser: trabalhos individuais e em grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado,
ambientações profissionais, visitas técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de
trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), dentre outras.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2010.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: MMA,
2004.
______. Programa Nacional de Educação Ambiental: ProNEA. Brasília: MMA/ME, 2004.
LOUREIRO, Carlos F. B. et al (Orgs.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. São
Paulo: Cortez, 2002.
NOAL, Fernando O.; BARCELOS, Valdo H. de L. (org.). Educação ambiental e cidadania: cenários
brasileiros. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez,
2011.
Unidade Curricular: Linguagem e Comunicação II

CH*: 40

Semestre: 2

Professor responsável/Titulação: Sandra Beatriz Koelling, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Comunicar-se com desenvoltura, ética e profissionalismo em situações orais e escritas, percebendo a
comunicação como elemento essencial para a atuação profissional.
Conteúdos:
● Leitura compreensiva e produção escrita;
● Gêneros textuais de cunho acadêmico: projeto e artigo científico;
● Linguagem verbal e não verbal;
● Variação linguística: regional, histórica e cultural;
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●
●
●

Preconceito linguístico;
Linguagem corporal;
Aspectos da oratória: segurança, preparação, entonação e ritmo de voz, dicção.

Metodologia de Abordagem:
As aulas terão o estudante como sujeito ativo de sua aprendizagem, partindo de uma metodologia
dialógica, na qual os conhecimentos abordados terão relação com as práticas realizadas durante o
semestre e a área de atuação profissional.
Bibliografia Básica:
ARREDONDO, Lani. Aprenda a se comunicar com habilidade e clareza: 24 técnicas para tornar sua
comunicação mais eficiente e seu dia-a-dia mais produtivo. Rio de Janeiro: Sextante, 2007.
PEASE, A.; PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Rio de Janeiro: Sextante,
2005.
Bibliografia Complementar:
ALVES, Léo da Silva. A arte da oratória: técnicas de oratória moderna e comunicação eficiente. Brasília,
DF: Brasília Jurídica, 2004.
GUGLIELMI, Anna. A linguagem secreta do corpo: a comunicação não verbal. 3. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2011.
PEASE, A.; PEASE, B. A linguagem corporal no trabalho: como causar uma boa impressão e se
destacar na carreira. Rio de Janeiro: Sextante, 2013.
POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. 111. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 74.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
Unidade Curricular: Microbiologia Ambiental

CH*: 80

Semestre: 2

Professor responsável/Titulação: Jaciara Zarpellon Mazo, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Apropriar-se de conhecimentos da microbiologia para evitar contaminações ou desequilíbrios ambientais
ou, em situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Identificar
práticas exitosas e inovadoras na Microbiologia Ambiental.
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes:
● Morfologia, citologia, fisiologia, genética e classificação dos microrganismos;
● Ecologia microbiana;
● Controle e monitorização de microrganismos no ambiente;
● Métodos de análises em microbiologia;
● Aspectos microbiológicos da biodegradação;
● Transformações de poluentes e interações microbianas;
● Biofilmes e processos de corrosão;
● Noções de microbiologia da água, do solo e do ar;
● Microorganismos patogênicos.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositiva dialogada, atividades práticas em laboratórios, realização de trabalhos individuais e em
grupos, visitas técnicas, estruturação e discussão dos relatórios das aulas práticas e das visitas técnicas.
Bibliografia Básica:
BLACK, J.G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
MADIGAN, Michel T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
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Bibliografia Complementar:
LEITÃO, M. F. de F et al. Tratado de microbiologia. São Paulo: Manole, 1988. v. 1.
______. Tratado de microbiologia. São Paulo: Manole, 1992. v. 2.
PELCZAR, Michael Joseph; KRIEG, Noel R.; CHAN, Eddie Chin Sun. Microbiologia: conceitos e
aplicações, volume 1. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1997.
______. Microbiologia: conceitos e aplicações, volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2016.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2017.
Unidade Curricular: Gestão Costeira

CH*: 40

Semestre: 3

Professor responsável/Titulação: Eduardo Cargnin Ferreira, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Conhecer e aplicar os fundamentos de gestão costeira no âmbito da Gestão Ambiental.
Conteúdos:
● Aspectos físicos e biológicos dos ambientes marinhos e costeiros;
● Abrangência espacial da Gestão Costeira;
● Planejamento e Gestão Ambiental de sistemas Marinhos e Costeiros;
● Gestão Costeira;
● Programas e políticas mundiais, nacionais e estaduais;
● Instrumentos: diagnóstico, monitoramento, avaliação, estudo de impacto ambiental, planos
setoriais, zoneamento ecológico-econômico;
● Legislação aplicada e estudos de caso.
Metodologia de Abordagem:
Aula expositiva dialogada, atividades em laboratório de informática, trabalhos individuais e em grupos,
estudos de casos, visitas técnicas e saídas de campo, palestras e leitura de artigos técnico-científicos.
Bibliografia Básica:
BEHR, Miguel von. Costa dos corais. São José dos Campos: Somos Editora, 2010. (Ecossistemas
brasileiros).
FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Zona costeira e meio ambiente: aspectos jurídicos. 5. reimp.
Curitiba: Juruá, 2005.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. IV Plano de Ação Federal para a Zona Costeira. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84420>. Acesso em: 27 ago. 2018.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa.
Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84422>. Acesso em: 27 ago. 2018.
GERLING, C et al (Org.). Manual de ecossistemas marinhos e costeiros para educadores. Santos, SP:
Editora Comunnicar, 2016. Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84416>.
Acesso em: 27 ago. 2018.
VIANNA, L.F.N; BONETTI, J.; POLETTE, M. Gestão costeira integrada: análise da compatibilidade entre
os instrumentos de uma política pública para o desenvolvimento da maricultura e um plano de
gerenciamento
costeiro
no
Brasil.
Disponível
em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84419>. Acesso em: 27 Ago. 2018.
Unidade Curricular: Estatística Aplicada

CH*: 40

Professor responsável/Titulação: Bruno Alberto Peruchi, Graduação (Dedicação Exclusiva)
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Objetivos:
Proporcionar o aprendizado dos conceitos de probabilidade e estatística aos alunos com o objetivo de
facilitar a compreensão das ferramentas estatísticas e sua utilidade na vida profissional.
Conteúdos:
● Revisão de somatório, produto e médias;
● Noções de Probabilidade;
● Introdução à Estatística;
● Conceitos básicos de Estatística;
● Distribuição de frequências;
● Representação gráfica;
● Medidas de Posição;
● Medidas de Dispersão;
● Medidas de Assimetria e Curtose;
● Testes de hipóteses;
● Números – índices;
● Análise bidimensional.
Metodologia de Abordagem:
A construção de muitos conceitos deve ser feita de modo a atrair o aluno a participar da solução de
situações-problema. Dessa forma, pretende-se que o aluno desenvolva a capacidade de abstração, de
resolução de problemas, de análise, de compreensão de fatos, de raciocínio, de investigação e
interpretação da realidade, tornando-se mais apto para tirar conclusões, elaborar argumentações, tanto em
sua vida pessoal como em sua vida profissional. Com o propósito de atingir estes objetivos, serão
possibilitados: Aulas expositivas e dialogadas; Resolução de exercícios em grupo e individual; Utilização
de ferramentas tecnológicas existentes; Indicação de bibliografias para estudo complementar.
Bibliografia Básica:
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 8. ed. rev. Florianópolis: Ed. da
UFSC, 2012.
MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
Bibliografia Complementar:
BUENO, Fabrício. Estatística para processos produtivos. Florianópolis: Visual Books, 2010.
KIRSTEN, J. T.; RABAHY, W. A. Estatística aplicada às ciências humanas e ao turismo. São Paulo:
Saraiva, 2006.
Unidade Curricular: Ecologia Aplicada

CH*: 80

Semestre: 3

Professor responsável/Titulação: Eduardo Cargnin Ferreira, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender as relações entre os processos ecológicos e a gestão ambiental. Identificar práticas exitosas
e inovadoras na Ecologia Aplicada.
Conteúdos:
● Ecologia de População, de Comunidade, de Ecossistema e de Paisagens;
● Biomas e Biosfera;
● Serviços Ecossistêmicos;
● Impactos antrópicos sobre os ecossistemas terrestres e marinhos;
● Ecologia da Restauração e recuperação de áreas degradadas;
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
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mesa redonda e/ou mostra em conjunto com a Sociedade Civil Organizada e/ou Poder Público
relacionando os processos ecológicos e a gestão ambiental,.
Metodologia de Abordagem:
Aula expositiva dialogada, atividades em laboratório de informática, trabalhos individuais/grupos, estudos
de casos, palestras de profissionais da área, visitas técnicas, saídas de campo, leituras de artigos e
criação de projetos extensionistas em Ecologia, utilizando pedagogia de projetos.
Bibliografia Básica:
BEGON, M.; TOWSEND, C.R.; HARPER, J.L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
Bibliografia Complementar:
GERLING, C. et al. (org.). Manual de ecossistemas marinhos e costeiros para educadores. Santos,
SP: Ed. Comunnicar, 2016. Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84416>.
Acesso em: 23 ago. 2018.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Curso de recuperação de áreas
degradadas. Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84464>. Acesso em:
23 ago. 2018.
MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott. Ciência ambiental. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
RODRIGUES, Efraim. Ecologia da restauração. Londrina: Planta, 2013.
Unidade Curricular: Tratamento de Águas e Efluentes

CH*: 80

Semestre: 3

Professor responsável/Titulação: Juliano da Cunha Gomes, Graduado. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender os métodos de tratamento de águas e efluentes urbanos e industriais. Identificar práticas
exitosas e inovadoras no Tratamento de Águas e Efluentes.
Conteúdos:
● Sistema de abastecimento público;
● Padrões de qualidade para o abastecimento público;
● Tratamento de água para consumo;
● Sistemas de esgotamento sanitário;
● Tratamento das águas residuárias;
● Impactos do lançamento de efluentes nos corpos receptores;
● Padrões de qualidade para o lançamento de efluentes;
● Tratamento de efluentes urbanos e industriais;
● Redução, tratamento e destino final dos Resíduos das ETAs e ETEs.
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda e/ou mostra sobre tratamento de água para consumo, tratamento de efluentes
urbanos e/ou industriais.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas dialogadas. Aulas práticas em laboratório. Aulas externas para coleta de amostras.
Visitas técnicas com elaboração de relatório. Elaboração e apresentação de seminários. Trabalho e
Pesquisa individual e em grupo. projetos de trabalho/aprendizagem, entre outros.
Bibliografia Básica:
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LIBÂNIO, Marcelo. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 3. ed. Campinas, SP: Átomo,
2010.
NUVOLARI, Ariovaldo. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola. 2. ed. São Paulo:
Blucher, 2011.
Bibliografia Complementar:
SPERLING, Marcos Von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos: princípios do
tratamento biológico de águas residuárias. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2005.
SPERLING, Marcos Von. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
1996. v. 2. (Princípios do tratamento biológico de águas residuais, 2).
Unidade Curricular: Topografia Aplicada ao Georreferenciamento

CH*: 40

Semestre: 3

Professor responsável/Titulação: Julio Cezar Bragaglia, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Conhecer os fundamentos da topografia e georreferenciamento, tanto a planimetria quanto a altimetria,
aplicando-os na Gestão Ambiental.
Conteúdos:
● Topografia e georreferenciamento;
● Normas para o uso de equipamentos;
● Conceitos e utilização dos Sistemas de Referência;
● Definições e objetivos das Projeções Cartográficas;
● Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico;
● Planimetria;
● Altimetria;
● Equipamentos topográficos;
● Desenho Topográfico;
● Introdução e conceitos da Topografia aplicada ao Georreferenciamento;
● Normas técnicas aplicadas ao Georreferenciamento;
● Coleta de dados e levantamento de campo: por técnicas convencionais e por
GPS/GLONASS/GALILEO (Sistemas de posicionamento global);
● Elaboração de trabalhos técnicos;
● Relatório técnico
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda e/ou mostra sobre topografia e georreferenciamento.
Metodologia de Abordagem:
As aulas de topografia e georreferenciamento terão como metodologia de abordagem, atividades que
envolvam o estudantes em práticas a campo em grupos. Os conhecimentos abordados em sala de aula
terão relação com as práticas que serão realizadas durante o semestre. Também serão adotadas
estratégias metodológicas como, visitas técnicas, saídas de campo, projetos de trabalho /aprendizagem.
Poderão ser realizados também os seminários, para apresentação de trabalhos em grupos, referentes às
práticas a campo. Será realizada uma avaliação em sala de aula, para verificar o aprendizado na unidade
curricular. A avaliação também será de forma contínua e progressiva, buscando compreender as
facilidades e dificuldades de assimilação dos conteúdos por parte dos alunos.
Bibliografia Básica:
FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
SARAIVA, Sérgio; TULER, Marcelo. Fundamentos de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2014.
Bibliografia Complementar:
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BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Norma
técnica
para
georreferenciamento
de
imóveis
rurais.
Disponível
em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84466>. Acesso em: 28 ago. 2018.
LONGLEY, Paul A. Sistemas e ciência da informação geográfica. Porto Alegre: Bookman, 2009.
MENEZES, Paulo Márcio Leal de. Roteiro de cartografia. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
SILVA, A. G. O.; AZEVEDO, V. W. B. & SEIXAS, A. Métodos de levantamentos planimétricos para o
georreferenciamento de imóveis rurais. In.: Anais I Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, Campo
Grande,
11-15,
EMBRAPA
Informática
Agropecuária.
2006.
Disponível
em:
<http://mtc-m17.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.12.13.39/doc/p111.pdf>. Acesso em: 28
ago. 2018.
VEIGA, L. A.K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. Fundamentos de topografia. Curitiba: UFPR, 2007.
Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84468>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Unidade Curricular: Legislação Ambiental

CH*: 40

Semestre: 3

Professor responsável/Titulação: Elisa Serena Gandolfo Martins, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender e aplicar a legislação ambiental brasileira na gestão ambiental.
Conteúdos:
● Estrutura organizacional do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA);
● Definições, conceitos e objetivos da legislação ambiental brasileira;
● Legislação ambiental na análise de impactos ambientais.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositiva dialogadas, trabalhos individuais e em grupos, debates, estudos de casos, seminários,
leituras de artigos, dentre outras.
Bibliografia Básica:
JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J.V. Política nacional, gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos. São Paulo: Manole, 2012.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo:
Malheiros, 2011.
Bibliografia Complementar:
CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis; BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e
empresa sustentável: da teoria à prática: inclui a norma ISO 26000. 2. ed., atual. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2012.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed., rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 2011.
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas: disciplina jurídica das águas doces. 3. ed. , rev. e
atual. São Paulo: Atlas, 2006.
Unidade Curricular: Gestão de Resíduos Sólidos

CH*: 80

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: Juliano da Cunha Gomes, Graduado. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Proporcionar conhecimentos na área de gestão, valorização controle e tratamento de resíduos sólidos de
origem urbana, agrícola e industrial. Identificar práticas exitosas e inovadoras na Gestão de Resíduos
Sólidos.
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Conteúdos:
● Generalidades, definições e conceitos sobre os resíduos sólidos;
● Classificação dos resíduos sólidos;
● Principais características qualitativas e quantitativas dos resíduos;
● Ciclo de geração de resíduos e estratégias de gerenciamento;
● Situação nacional sobre os resíduos sólidos;
● Exemplo dos resíduos urbanos;
● Legislação;
● Aspectos normativos;
● Conceituação dos princípios dos 3R’s: Redução, Reutilização e Reciclagem;
● Técnicas de valorização dos materiais;
● Aspectos econômicos, tecnológicos e ambientais;
● Situação da recuperação dos materiais no Brasil;
● Compostagem de substratos orgânicos;
● Tratamentos térmicos;
● Digestão anaeróbia;
● Aterros sanitários e industriais.
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro, mesa
redonda e/ou mostra sobre o ciclo de geração de resíduos, estratégias de gerenciamento, aterros
sanitários e industriais.
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão
ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva dialogada, atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em
grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas
técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), dentre outras.
Bibliografia Básica:
JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato; MACHADO FILHO, José Valverde. Política
nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. São Paulo: Manole, 2012.
MASSUKADO, Luciana Miyoko. Compostagem: nada se cria, nada se perde; tudo se transforma. Brasília,
DF: Editora IFB, 2016.
Bibliografia Complementar:
BOOURSCHEID, Antonio; SOUZA, Rhonan Lima de. Resíduos de construção e demolição como
material alternativo. Florianópolis: Publicação do IFSC, 2010.
MANO, Eloisa Biasotto; PACHECO, Élen B. A. V.; BONELLI, Cláudia M. C. Meio ambiente, poluição e
reciclagem. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2010.
WALDMAN, Maurício. Lixo: cenários e desafios : abordagens básicas para entender os resíduos sólidos.
São Paulo: Cortez, 2010.
Unidade Curricular: Gestão da Qualidade

CH*: 40

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: Fabiana Besen Santos, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Permitir a identificação e aplicação da Gestão da Qualidade como ferramenta de planejamento, controle,
avaliação e melhorias de processos nas organizações.
Conteúdos:
● Evolução da gestão da qualidade;
● Séries ISO 9000 (qualidade) e ISO 14000 (meio ambiente);
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●
●
●
●

Abordagem por processos;
Princípios do Controle da Qualidade Total;
Ciclo PDCA;
Ferramentas da gestão da qualidade.

Metodologia de Abordagem:
A unidade curricular será implementada por meio de aulas dialogadas e pela participação dos alunos em
atividades vivenciais e estudos dirigidos, leituras de obras de referência, debates, análise de cases e
interações com os profissionais da área. Na avaliação, serão consideradas atividades capazes de incluir as
diferentes formas de aprendizagem, incluindo avaliações escritas, orais e de atitudes em sala de aula,
trabalhos individuais ou em grupo.
Bibliografia Básica:
MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, L. Qualidade: introdução ao processo de melhoria. Rio de Janeiro: Olimpo, 1987.
ARANTES, N. Sistemas de gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 1994.
ASSUMPÇÃO, F. J. Sistema de gestão ambiental. 2. ed. Curitiba: Ed. Juruá, 2007.
SELEME, Robson. Controle da qualidade: as ferramentas essenciais. Curitiba: IBPEX, 2008.
Unidade Curricular: Gestão de Recursos Hídricos

CH*: 40

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: João Henrique Quoos, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Reconhecer o conjunto de ações governamentais destinadas a regular o uso, o controle e a proteção das
águas, e a avaliar a conformidade da situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela
Política de Águas.
Conteúdos:
● Avaliação de disponibilidades hídricas;
● Estimativas de demanda por tipo de uso;
● Conflitos de usos;
● Aspectos legais e institucionais do sistema de Gestão Brasileiro;
● Políticas de Recursos Hídricos no Estado de Santa Catarina;
● Planos de Bacias Hidrográficas;
● Comitês de Bacias;
● Instrumentos de gestão de bacias hidrográficas;
● Modelos de gestão de Recursos Hídricos;
● Enquadramento de corpos de água;
● Outorgas de direito dos recursos hídricos;
● Cobrança pelo uso de água.
Metodologia de Abordagem:
Entre as estratégias metodológicas que poderão ser aplicadas, tem-se: aula expositiva dialogada, estudos
de casos, seminários, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), saídas de campo, aulas
práticas em laboratório.
Bibliografia Básica:
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos.
2. ed. Brasília: ANEEL, 2001.
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BRAGA, Benedito (Org.). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 4. ed., rev. e
atual. São Paulo: Escrituras, 2015.
Bibliografia Complementar:
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: informe 2011. Ed.
Especial. Brasília: ANA, 2011.
BANCO MUNDIAL. Estratégias de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil: áreas de
cooperação com o Banco Mundial. Brasília, 2003.
______. Sistema de suporte à decisão para a outorga de direitos de uso da água no Brasil. Brasília,
2003.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. Plano Nacional de Recursos
Hídricos. Panorama e estado dos recursos hídricos do Brasil. Volume 1. Brasília: MMA, 2006.
______. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Síntese executiva: português. Brasília: MMA, 2006.
CECH, T. V. Recursos hídricos: história, desenvolvimento, política e gestão. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
Unidade Curricular: Ferramentas de Gestão Ambiental

CH*: 40

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: Julio Cezar Bragaglia, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender as principais ferramentas de gestão ambiental, estimulando o trabalho em equipe
multidisciplinar, a visão sistêmica, o senso crítico e a capacidade de antecipação, análise e resolução de
problemas ambientais. Identificar práticas exitosas e inovadoras das Ferramentas de Gestão Ambiental.
Conteúdos:
● Produção mais Limpa (P+L);
● Ecodesign;
● Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA);
● Sistema de Gestão Ambiental (SGA), entre outras.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas dialogadas. Aulas práticas. Visitas técnicas com elaboração de relatório. Elaboração e
apresentação de seminários. Trabalho e Pesquisa individual e em grupo. projetos de
trabalho/aprendizagem, entre outros.
Bibliografia Básica:
ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. Sistema de gestão ambiental: manual prático para implementação
de SGA e certificação ISO 14.001/2004. 4. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2014.
PIMENTA, Handson Cláudio Dias; GOUVINHAS, Reidson Pereira. Ferramentas de gestão ambiental:
competitividade e sustentabilidade. Natal: Ed. do CEFET-RN, 2007. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84470>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 3. ed. atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.
CAMPOS, L. M. S.; MELO, D. A. Indicadores de desempenho dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA):
uma pesquisa teórica. Produção, v. 18, n. 3, p. 540-555, 2008 Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84488>. Acesso em: 28 ago. 2018.
MARTINS, M. de F. et al. O ecodesign como ferramenta de gestão ambiental aplicada ao setor da
construção civil: o caso de um condomínio horizontal com proposta sustentável em Campina Grande - PB.
Revista Ciências Administrativas, Fortaleza, v. 17, n. 3, p. 883-914, set./dez. 2011. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84500>. Acesso em: 28 ago. 2018.
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. atual. ampl. São
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Paulo: Oficina de Textos, 2013.
Unidade Curricular: Gestão de Áreas Protegidas

CH*: 40

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: Elisa Serena Gandolfo Martins, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Atuar na gestão de áreas protegidas, com ênfase regional, buscando qualificá-lo e inseri-lo no panorama
global da conservação e das diretrizes da responsabilidade socioambiental.
Conteúdos:
● Áreas protegidas em Santa Catarina, no Brasil e no Mundo: suas categorias, objetivos e
importância;
● Uso Tradicional de Recursos Naturais;
● Planejamento e implantação de Áreas Protegidas;
● Áreas de proteção integral e de uso sustentável;
● Programas de pesquisa, de proteção, de gestão, de uso público e de integração com comunidades
do entorno;
● Áreas protegidas e inclusão social: opções e formatos possíveis de participação social nas
estratégias de gestão de áreas protegidas em Santa Catarina;
● Estudos de casos na região sobre conflitos e dilemas socioambientais no uso e proteção dos
recursos naturais;
● Processos decisórios relacionados à resolução dos problemas ambientais regionais e tipos
possíveis de organização social e envolvimento em prol da conservação;
● Métodos e técnicas para abertura e monitoramento de trilhas ecológicas-educativas;
● Gestão participativa e uso público em áreas protegidas;
● Educação ambiental e ecoturismo em Áreas Protegidas;
● Unidades de conservação eficientes;
● Atividades de extensão com a carga horária de 8 horas: Participação ativa em plenárias da Área
de Proteção Ambiental da Baleia Franca
Metodologia de Abordagem:
As estratégias metodológicas poderão ser: atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em grupos,
debates, estudos de casos, seminários, visitas técnicas, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), palestras.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências. Presidência da República, Brasília, DF, 18 jul. 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em: 28 ago. 2018.
GUERRA, J.T; COELHO, Maria Célia N. (Org.). Unidades de conservação: abordagens e características
geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Áreas aquáticas
protegidas como instrumento de gestão pesqueira. Brasília, DF: MMA/SBF, 2007. (Áreas Protegidas
do Brasil, 4). Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84556>. Acesso em: 28
ago. 2018.
______. Diretrizes para visitação em unidades de conservação. Brasília, DF: MMA, 2006. (Áreas
Protegidas do Brasil, 3). Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84557>.
Acesso em: 28 ago. 2018.
JERÔNIMO, R. N. T. Cultura e natureza em Ibiraquera: poesia e conflitos numa comunidade tradicional.
Criciúma: Ed. UNESC, 2012.
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PHILIPPI JUNIOR, A.; ROMERO, M.A.; BRUNA, G.C. Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole,
2004.
Unidade Curricular: Atividades de Extensão

CH*: 80

Semestre: 4

Professor responsável/Titulação: Elisa Serena Gandolfo Martins, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
● Conhecer o histórico, conceitos e marco legal da extensão;
● Aplicar as habilidades adquiridas para atender demandas de grande pertinência social;
Conteúdos:
● Histórico e conceitos de extensão;
● Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão na prática;
● Marco legal da extensão;
● Exemplos de atividades de extensão;
● O impacto da extensão na formação do aluno (vídeo depoimentos);
● Fomentos para a extensão e empreendedorismo (editais internos e externos e cronograma);
● A extensão no IFSC (registro, fluxo, editais, relatórios, eventos e outros aspectos);
● Eventos de Extensão (CBEU, SEURS, SEPEX, SEPEI);
● Elaboração e desenvolvimento de projeto de extensão na gestão ambiental com orientação de
professor(a) a definir conforme temática escolhida;
● Desenvolvimento de atividades de extensão, no câmpus, a partir do reconhecimento da Agenda
Ambiental na Administração Pública (A3P), da contratação pública sustentável (Decreto 7.746/12)
e dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (IN 10/2012).
Metodologia de Abordagem:
Entre as estratégias para as atividades de extensão terão saídas de campo, visitas técnicas, projetos de
trabalho/aprendizagem, relatórios, oficinas, entre outras.
Bibliografia Básica:
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
TAVARES, Christiane Andrade Regis; FREITAS, Katia Siqueira de. Extensão universitária: o patinho feio
da academia? Jundiaí, SP: Paco, 2016.
Bibliografia Complementar:
BOTOMÉ, Silvio Paulo. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão universitária.
Petrópolis: Vozes, 1996.
FREIRE, Paulo. Conscientização. São Paulo: Cortez, 1979.
______. Educação & atualidade brasileira, São Paulo: Cortez, 2001.
______. Pedagogia da autonomia. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo:
Cortez, 2004.
Unidade Curricular: Tópicos Especiais em Gestão Ambiental I

CH*: 80

Semestre: 5

Professor responsável/Titulação: a definir
Objetivos:
● Proporcionar o acesso a conhecimentos emergentes na área da Gestão Ambiental;
● Vincular os conhecimentos do curso ao atendimento às necessidades locais e regionais;
● Identificar novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Conteúdos: A serem definidos atendendo os objetivos propostos
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
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oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda, mostra, palestra, semana de estudos, workshop e/ou simpósio, sobre temas locais
e regionais relacionados a conhecimentos emergentes e/ou novas demandas do mundo de
trabalho na Gestão Ambiental.
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão
ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva dialogada, atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em
grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas
técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), dentre outras. Os conteúdos deverão ser escolhidos pelo Colegiado do Curso, observando as
demandas regionais e/ou locais, novas tecnologias e processos, entre outros.
Bibliografia Básica:
LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Espaço urbano sustentável: planejamento, gestão
territorial, tecnologia e inovação. Florianópolis: Insular, 2012.
MONTIBELLER FILHO, Gilberto. Responsabilidade socioambiental e APL inovativo na indústria de
confecção de Santa Catarina. Curitiba: Appris, 2015.
Bibliografia Complementar:
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental: práticas inovadoras de
educação ambiental. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Gaia, 2006.
DOMINGOS, Diego de Campos; BOEIRA, Sérgio Luis. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
domiciliares: análise do atual cenário no município de Florianópolis. Revista de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade, São Paulo, v. 4, p.14-30, 17 nov. 2015.
GALEMBECK, Fernando. Inovação para a sustentabilidade. Química Nova, Campinas, v. 36,
p.1600-1604, 24 out. 2013.
LIMA, José Dantas de et al. Uso de modelos de apoio à decisão para análise de alternativas tecnológicas
de tratamento de resíduos sólidos urbanos na Região Sul do Brasil. Revista Engenharia Sanitária e
Ambiental, Rio de Janeiro, v. 19, p.33-42, mar. 2014.
VASCONCELOS, Daniela Vidal et al. Estudo da tratabilidade de lixiviado gerado em um aterro controlado.
Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 12, p.457-467, jun. 2017.
Unidade Curricular: Empreendedorismo

CH*: 40

Semestre: 5

Professor responsável/Titulação: Fabiana de Agapito Kangerski, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
● Analisar os fatores, condições, estruturas e processos para criação de novos negócios e /ou
desenvolvimento de projetos, buscando a minimização de riscos e pautados na criatividade,
inovação, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental;
● Planejar novos negócios com visão empreendedora e percepção sistêmica.
Conteúdos:
● Empreendedorismo: conceitos e tipologias;
● Empreendedorismo como opção de carreira profissional;
● O perfil empreendedor;
● O processo empreendedor;
● Empreendedorismo na área ambiental;
● Ideias e oportunidades;
● Planejamento de novos negócios;
● Análise de viabilidade novos negócios;
● Atividades de extensão totalizando 4 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
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mesa redonda e/ou mostra sobre negócios, inovação empreendedorismo, sustentabilidade e/ou
responsabilidade socioambiental.
Metodologia de Abordagem:
A unidade curricular será implementada por meio de aulas dialogadas e pela participação dos alunos em
atividades vivenciais e estudos dirigidos, leituras de obras de referência, debates, desenvolvimento de
projetos,  análise de cases e interações com os profissionais da área. Na avaliação, serão consideradas
atividades capazes de incluir as diferentes formas de aprendizagem, incluindo avaliações escritas, orais e
de atitudes em sala de aula, trabalhos individuais ou em grupo.
Bibliografia Básica:
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e
dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008.
Bibliografia Complementar:
AMIM, E; OTANI, N; DIAS, D. Q. (Org.). Empreendedorismo: inovação e sustentabilidade ambiental.
Jundiaí: Paco Editorial, 2013.
BARROS NETO, João Pinheiro de; SOUZA, Gerson de (Org.). Manual do empreendedor: de micro a
pequenas empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012.
DORNELAS, J. C. A. Empreenda (quase) sem dinheiro. Saraiva: São Paulo, 2009.
______. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua
empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. Porto Alegre:
Bookman, 2009.
Unidade Curricular: Avaliação de Impactos Ambientais

CH*: 40

Semestre: 5

Professor responsável/Titulação: Juliano da Cunha Gomes, Graduado. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
● Desenvolver o senso crítico e a capacidade de antecipação e análise de impactos ambientais, e
propor as respectivas medidas de controle e mitigação.
Conteúdos:
● AIA: Histórico, conceitos, definições, legislação e métodos;
● Estudo de Impacto Ambiental (EIA);
● Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);
● Perícia Ambiental;
● Valoração econômica do meio ambiente;
● Estudos de caso;
● Atividades de extensão totalizando 8 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda e/ou mostra sobre áreas degradadas e avaliação de impactos ambientais.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas dialogadas. Aulas práticas. Saídas de campo. Visitas técnicas com elaboração de
relatório. Elaboração e apresentação de seminários. Trabalho e Pesquisa individual e em grupo. Projetos
de trabalho/aprendizagem, entre outros.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, F. S.; GARRIDO, F de S. R. G; ALMEIDA, A. A. Avaliação de impactos ambientais: uma
introdução ao tema com ênfase na atuação do gestor ambiental. Diversidade e Gestão, Rio de Janeiro, v.
1, p. 70-87, jul. 2017. Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84539>.
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Acesso em: 28 ago. 2018.
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. atual. ampl. São
Paulo: Oficina de Textos, 2013.
Bibliografia Complementar:
CREMONEZ, F. E. et al. Avaliação de impacto ambiental: metodologias aplicadas no Brasil. Revista
Monografias Ambientais, Santa Maria, RS, v. 13, n. 5, p. 3821–3830, dez. 2014. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84540>. Acesso em: 28 ago. 2018.
OLIVEIRA, F. F. G. de; MEDEIROS, W. D. de A. Bases teórico-conceitual de métodos para avaliação de
impactos ambientais em EIA/RIMA. Mercator, Fortaleza, v. 6, n. 11, p. 79-92, nov. 2008. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84550>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Unidade Curricular: Licenciamento Ambiental

CH*: 40

Semestre: 5

Professor responsável/Titulação: Julio Cezar Bragaglia, Me. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
Compreender o licenciamento ambiental para atuar na coordenação das equipes multidisciplinares
envolvidas no processo.
Conteúdos:
● Licenciamento ambiental nas esferas municipal, estadual e federal;
● Legislação aplicável: etapas, tipos de licenças, atividades sujeitas ao licenciamento;
● Estudos e relatórios ambientais necessários ao processo de licenciamento.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas dialogadas. Aulas práticas. Saídas de campo. Aulas externas para coleta de amostras.
Visitas técnicas com elaboração de relatório. Elaboração e apresentação de seminários. Trabalho e
pesquisa individual e em grupo. Projetos de trabalho/aprendizagem, entre outros.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais:
caderno de licenciamento ambiental. Brasília, DF: MMA, 2009. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84575>. Acesso em: 28 ago. 2018.
______. Legislação ambiental básica. Brasília, DF: MMA, 2008. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84570>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Cartilha de licenciamento ambiental. Brasília, DF, 2004.
Disponível em: <https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84576>. Acesso em: 28 ago. 2018.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Legislação ambiental federal. Disponível em
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legi.cfm>. Acesso em: 28 ago. 2018.
______. Resoluções do CONAMA. Brasília, DF: MMA, 2012. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84571>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Unidade Curricular: Gestão de Projetos

CH*: 40

Professor responsável/Titulação: Fabiana Besen Santos, Dr. (Dedicação Exclusiva)
Objetivos:
● Elaborar e implantar projetos ambientais;
● Prestar consultorias, assistência e assessoria na área ambiental.
Conteúdos:
● Fundamentos em gestão de projetos;
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●
●
●
●

Estrutura organizacional e o gerente de projetos;
Etapas do gerenciamento de projetos;
Metodologias de gestão de projetos;
Atividades de extensão totalizando 4 horas: visita técnica, viagem de estudos, saída de campo,
oficina, apresentação, seminário, conferência, congresso, debate, ciclo de estudos, encontro,
mesa redonda e/ou mostra sobre elaboração e implantação de projetos ambientais, prestação de
consultorias, assistência e assessoria na área ambiental.

Metodologia de Abordagem:
A unidade curricular será implementada por meio de aulas dialogadas e pela participação dos alunos em
atividades vivenciais e estudos dirigidos, leituras de obras de referência, debates, desenvolvimento de
projetos,  análise de cases e interações com os profissionais da área. Na avaliação, serão consideradas
atividades capazes de incluir as diferentes formas de aprendizagem, incluindo avaliações escritas, orais e
de atitudes em sala de aula, trabalhos individuais ou em grupo.
Bibliografia Básica:
DAYCHOUM, Merchi. 40 + 8 ferramentas e técnicas de gerenciamento. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport,
2012.
KEELLINF, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
Bibliografia Complementar:
DINSMORE, Paul Campbell. Manual de gerenciamento de projeto. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias em resultados.
5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
NORMAN, Eric. Estruturas analíticas de projetos: a base para a excelência em gerenciamento de
projetos. São Paulo: Blucher, 2009.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge:
(PMBOK guide). 5. ed. Pennsylvania: ANSI, 2013.
TORRES, Luis Fernando. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
Unidade Curricular: Tópicos Especiais em Gestão Ambiental II

CH*: 80

Semestre: 6

Professor responsável/Titulação: a definir
Objetivos:
● Proporcionar o acesso a conhecimentos emergentes na área da Gestão Ambiental;
● Vincular os conhecimentos do curso ao atendimento às necessidades globais;
● Identificar novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Conteúdos: A serem definidos atendendo os objetivos propostos
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão
ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva dialogada, atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em
grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas
técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), dentre outras. Os conteúdos deverão ser escolhidos pelo Colegiado do Curso, observando as
demandas regionais e/ou locais, novas tecnologias e processos, entre outros.
Bibliografia Básica:
SILVA, Christian Luiz da. Inovação e sustentabilidade. Curitiba: Aymará, 2012.
TERRA, José Cláudio Cyrineu. 10 dimensões da gestão da inovação: uma abordagem para a
transformação organizacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar:
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AMIM, Esperidião; OTANI, Nilo; DIAS, Denise Q. (Org.). Empreendedorismo: inovação e sustentabilidade
ambiental. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.
CICLO DE PALESTRAS SOBRE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS BÁSICAS: água e esgoto, 1., 2003, Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 2003.
DEUS, Rafael Mattos; BATTISTELLE, Rosane Aparecida Gomes; SILVA, Gustavo Henrique Ribeiro.
Resíduos sólidos no Brasil: contexto, lacunas e tendências. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental,
Rio de Janeiro, v. 20, p.685-698, dez. 2015.
LEANDRO, Luiz Alberto et al. O futuro da gestão socioambiental: uma análise crítica sobre a crise
ambiental brasileira. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, São Paulo, v. 4, p.144-162, 28
jul. 2015.
VIDAL, Carlos Magno de Sousa; CAMPOS, José Roberto. Coagulação associada à microfiltração para o
tratamento avançado de esgoto sanitário. Revista Ambiência, Guarapuava, v. 5, p.101-114, 02 dez. 2008.
Unidade Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso

CH*: 160 Semestre: 6

Professor responsável/Titulação: a definir.
Objetivos:
● Aplicar os conceitos estudados e pesquisados ao longo do curso, desenvolvendo uma produção
com perfil inovador.
Conteúdos:
● Definição de procedimentos metodológicos: cronograma de atividades, fluxograma do processo;
● Dimensionamento e identificação dos recursos necessários;
● Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, codificação e tabulação;
● Análise dos dados: interpretação, explicação e especificação;
● Formatação do trabalho acadêmico;
● Apresentação e defesa do trabalho.
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão
ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva dialogada, atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em
grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas
técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), dentre outras.
Bibliografia Básica:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação:
trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação: artigo em
publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação. Rio de Janeiro, 2018.
______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
______. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.
______. NBR 6028: informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
______. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2002.
Unidade Curricular: Libras (Optativa)
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Semestre:

31
Não se aplica

Professor responsável/Titulação: A definir
Objetivos:
Compreender os conhecimentos linguísticos da libras em nível básico nas modalidades escrita e
sinalizada.
Conteúdos:
● Introdução à escrita de sinais: o sistema signwriting;
● A Tradução da Libras Aspectos Gramaticais: Verbos, advérbios e comparativos;
● “Falsos Amigos” na Libras: pares mínimos;
● Dramatização em Libras;
● Conversação em Libras.
Metodologia de Abordagem:
De acordo com os objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão
ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva dialogada, atividades em laboratórios, trabalhos individuais e em
grupos, debates, estudos de casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas
técnicas, saídas de campo, palestras, leituras de artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de
projetos), dentre outras.
Bibliografia Básica:
BÄR, Eliana Cristina; MASUTTI, Mara Lúcia (Org.). Educação bilíngue (libras/português): pesquisa e
fazer
educativo.
Florianópolis:
Publicação do IFSC, 2015. 146 p. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84432>. Acesso em: 27 ago. 2018.
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de libras. São Paulo: Phorte,
2011.
Bibliografia Complementar:
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro,
1995.
CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue: língua brasileira de sinais.
2. ed. São Paulo: EdUSP, 2001.
GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da
realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos
lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
QUADROS, Ronice Muller. Um capítulo da história do Signwriting. Disponível em:
<https://moodle.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=84434>. Acesso em: 23 ago. 2018.

31. Estágio curricular supervisionado:
Não se aplica.

VI – METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
32. Avaliação da aprendizagem:
O sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem no CST em Gestão Ambiental será
de acordo com Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC (Capítulo XIV - Da avaliação da Aprendizagem),
e suas atualizações, instituído pela Resolução nº 41 de 20 de novembro de 2014.
A avaliação dar-se-á durante todos os momentos do processo ensino e aprendizagem, valorizando
o crescimento do aluno qualitativa e quantitativamente. Em cada unidade curricular o professor responsável
aplicará avaliações pertinentes aos conteúdos teóricos e práticos vistos ao longo do curso. As avaliações
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serão organizadas baseadas nos princípios da avaliação diagnóstica, processual, formativa e diversificada.
Para além dos objetivos, conhecimentos e habilidades de cada Unidade Curricular serão
considerados como critérios de avaliação as atitudes gerais: trabalhar em equipe; respeitar a comunidade
escolar; cumprir as tarefas solicitadas, respeitando os prazos; contribuir para as aulas com interesse e
empenho; zelar pelo patrimônio escolar e demonstrar iniciativa nas aulas.
De acordo com o Regimento Didático Pedagógico (RDP), a avaliação prima pelo caráter diagnóstico
e formativo, consistindo em um conjunto de ações que permitem recolher dados, visando à análise da
constituição das competências por parte do aluno, previstas no projeto de curso. Suas funções primordiais
são: a) obter evidências sobre o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, b) ter indicativos que
sustentam tomada de decisões sobre o encaminhamento dos processos de ensino e aprendizagem e a
progressão dos alunos.
O resultado da avaliação será registrado em valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). O resultado
mínimo para aprovação em um componente curricular é 6 (seis). Ao aluno que comparecer a menos de 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida no PPC para o componente curricular será
atribuído o valor 0 (zero). O registro parcial de cada componente curricular será realizado pelo professor no
diário de classe na forma de valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). A decisão do resultado final, pelo
professor, dependerá da análise do conjunto de avaliações, suas ponderações e as discussões do conselho
de classe final. A avaliação será realizada, em cada componente curricular, considerando os objetivos ou
competências propostos no plano de ensino.
Além disso, conforme Regimento Didático-Pedagógico do IFSC, ressalta-se que ocorrerá pelo
menos uma reunião por período letivo, o Conselho de Classe: que é uma instância diagnóstica e
deliberativa sobre a avaliação do processo ensino e aprendizagem. Conforme Art.168 §4º, “A decisão do
Conselho de Classe é soberana sobre as questões educativas individuais, devendo-se sempre se buscar o
consenso, confirmando sua legitimidade”. O conselho contará com a participação dos representantes de
turma, os quais levarão as questões educativas pontuadas em avaliação realizada com a turma, sob a
orientação da Coordenadoria de Curso em parceria com Coordenadoria Pedagógica, contribuindo, assim,
para a avaliação de todo processo ensino-aprendizagem.
Em relação ao aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, ao matricular-se na
unidade curricular, o aluno poderá apresentar requerimento ao respectivo Coordenador de Curso e solicitar,
de acordo com as datas do calendário acadêmico, o aproveitamento de estudos concluídos com êxito por
componente curricular ou área de conhecimento. Os procedimentos observados e os critérios para a
aceitação da validação e aproveitamento dos estudos também constam no RDP, especificamente, nos
Artigos 157 a 160.

33. Atendimento ao Discente:
Para o acolhimento e acompanhamento sistemático e especializado ao discente, no intuito de
contribuir com a permanência e êxito, estará disponível a equipe multidisciplinar da Coordenadoria
Pedagógica, da qual fazem parte: psicóloga, pedagoga, assistente social, assistentes de alunos e técnicos
em assuntos educacionais. Essa equipe tem como função assessorar em questões pedagógicas,
psicológicas e sociais percebidas e apontadas pela  Coordenadoria  do  curso  ou  professor atuante.
A Coordenadoria do curso também tem a função de acompanhar a vida acadêmica dos discentes,
ação  primordial  para  o  bom andamento  do  curso  e  consequente  êxito  do  aluno.
Cada professor deve disponibilizar 2 (duas) horas semanais para atendimento aos discentes, sendo
que o próprio estudante poderá, de forma autônoma, procurar o docente quando sentir necessidade ou este
poderá indicar ao estudante o comparecimento em atendimento individual em horário extraclasse. No início
de cada semestre letivo, há divulgação do local e horário de atendimento aos alunos pela equipe
pedagógica.
A recuperação de estudos também será uma possibilidade de atendimento ao discente, visto que
pode ser uma atividade sistemática em horário de atendimento paralelo e  também de  estudo  dirigido.
Aos discentes com dificuldade de acompanhamento e desenvolvimento regular de componentes
curriculares, conforme indica o Art. 18 do RDP, poderão ser oferecidos Planos de Estudo Diferenciado PEDi, cujos planejamentos serão supervisionados pela Coordenadoria Pedagógica do Câmpus. O PEDi
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será elaborado pela Coordenadoria de Curso e Coordenadoria Pedagógica permitindo que menos
componentes curriculares sejam realizados a cada semestre e de acordo com uma das recomendações da
Nota Técnica CEPE nº 01/2016, “o docente responsável pelo componente curricular, em conjunto com a
Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica, deverá utilizar das estratégias de atendimento
individualizado de estudos, e poderá utilizar, julgada a conveniência e disponibilidade da carga horária,
horas adicionais como nivelamento, sem constituição de turma, em atividades de apoio ao ensino prevista
na resolução vigente, e que estabelece limites de cargas horárias para as Atividades de ocupação docente”.
O discente em PEDi poderá ter seu curso concluído em prazo tão amplo quanto seja necessário para
garantir seu melhor aproveitamento e integralização do curso, porém, o PEDi não pode ser desenvolvido
para  discentes que  frequentam cursos em processo  de  extinção.
Visando apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem dos discentes, o IFSC oferece oportunidade
de intercâmbios, participação em projetos de pesquisa, extensão, monitoria e estágios bem como no
PAEVS (Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social) que visa contribuir para o
bem-estar dos estudantes,  favorecendo  sua  permanência  na  instituição.
O Câmpus possui o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE,
que identifica, acompanha e atende discentes com necessidades específicas e tem por objetivo contribuir na
implementação de ações de acessibilidade metodológica e instrumental, bem como de políticas de
permanência e conclusão com êxito dos estudos, orientando também docentes e  demais servidores.
Além disso, os servidores da secretaria acadêmica atendem o discente no que compete ao
registro de  sua  vida  acadêmica  e  os da  biblioteca  os auxiliam nas pesquisas e  trabalhos em geral.
O atendimento pedagógico e administrativo, para os alunos e seus familiares, acontecerá nos
turnos de  funcionamento  do  Câmpus.

34. Metodologia:
Sabe-se que a proposta pedagógica desenvolvida no IFSC, fundamentada por uma concepção
histórico-crítica, democrática e emancipatória, visa à formação humana integral e inclusiva do cidadão
consciente de seu papel na sociedade. Nessa proposta, o estudante se coloca como sujeito ativo no
processo de aprendizagem, na interação com o conhecimento e com os demais sujeitos que compõem o
processo educativo. O currículo deverá ser atualizado, contextualizado e significativo, voltado para a
realidade. O professor, mediador desse processo, busca utilizar estratégias que motivem os alunos à
construção das competências, à reflexão, à iniciativa, ao trabalho em equipe, ao espírito empreendedor, à
criatividade, à formação continuada, ao compromisso ético e social e à pesquisa.
No CST em Gestão Ambiental, a concretização desse processo de ensino-aprendizagem ocorrerá
por meio da utilização de metodologias diversificadas, considerando as competências profissionais a serem
construídas ao longo da integralização do currículo e buscando, além da articulação entre os conteúdos,
também o desenvolvimento da interdisciplinaridade entre as unidades curriculares. Para que essa
interdisciplinaridade ocorra, o curso deverá contar com reuniões pedagógicas regulares de construção e
socialização dos planos das disciplinas e das formas de avaliação.
Assim, de acordo com as especificidades dos objetivos, conteúdos e das habilidades a serem
desenvolvidos, várias estratégias metodológicas poderão ser aplicadas, dentre elas: aula expositiva
dialogada, atividades práticas em laboratórios, trabalhos individuais e em grupos, debates, estudos de
casos, seminários, painel integrado, ambientações profissionais, visitas técnicas, palestras, leituras de
artigos, projetos de trabalho/aprendizagem (pedagogia de projetos), o próprio trabalho de conclusão de
curso, dentre outras.
Vale comentar, que, especificamente, o trabalho com projetos (pedagogia de projetos) além de
ocorrer a partir dos interesses dos envolvidos no processo, professores e estudantes, e da realidade em que
estão inseridos, possibilita ultrapassar as fronteiras disciplinares, promovendo efetivamente a
interdisciplinaridade e integrando áreas distintas do conhecimento: “as atividades são realizadas pelos
estudantes com a orientação dos professores, visando a construção do conhecimento, a formação de
habilidades e competências, proporcionando uma aprendizagem contextualizada e significativa.”
(BARBOSA; MOURA, 2013, p. 20).
Levando-se ainda em consideração as normativas atuais da educação para a cidadania e direitos
humanos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Resolução CNE 1/2004,
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este curso contará com o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações
étnico-raciais, como tema abordado de forma transversal em diversas disciplinas no decorrer do curso, bem
como, durante as atividades desenvolvidas no câmpus na Semana da Consciência Negra. Contará também,
de acordo com o Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de
30/05/2012, com a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos que
poderá se dar pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados
interdisciplinarmente.

35. Atividades de Extensão
Conforme citam as Diretrizes para Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação –
CEPE/IFSC e estabelece a resolução CONSUP nº 40/2016, o aluno deverá realizar atividades de extensão
integralizando uma carga horária de, no mínimo, 10% do total das unidades curriculares do curso. Portanto,
para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, estabelece-se o cumprimento de 180 horas, sendo 80
horas na unidade curricular de Atividades de Extensão e 100 horas distribuídas nas unidades de
Geociências Ambientais (8h), História da Gestão Ambiental (4h), Geomática (8h), Educação Ambiental (8h),
Ecologia Aplicada (8h), Química Ambiental (8h), Gestão de Resíduos Sólidos (8h), Tratamento de Águas e
Efluentes (8h), Topografia e Georreferenciamento (8h), Tópicos Especiais em Gestão Ambiental I (8h),
Empreendedorismo (4h), Avaliação de Impactos Ambientais (8h), Gestão de Áreas Protegidas (8h), Gestão
de Projetos (4h) e Tópicos Especiais em Gestão Ambiental II (8h) a serem cadastradas no SIGAA (Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas).
As atividades de extensão deverão ser coordenadas pelos docentes das unidades curriculares,
podendo compreender as atividades previstas Resolução CONSUP/IFSC Nº 61 de 12 de dezembro de
2016. Para o cumprimento da curricularização da extensão, serão cadastrados no SIGAA programas para o
curso e, semestralmente, projetos atrelados a esses programas.

36. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório na estrutura curricular deste curso e possui 160
horas. Seu objetivo principal é aproximar o aluno das práticas atuais em pesquisa e desenvolvimento,
propagando o conhecimento num ramo específico da área. Espera-se que ao final do TCC, o aluno possa
expressar-se e discutir, naturalmente, sobre um determinado assunto de seu interesse, seja de forma
escrita ou oral, principalmente nas atividades decorrentes do Trabalho de Conclusão de Curso, que é o
momento em que ele precisa demonstrar ter condições técnicas e de comunicação para desenvolver o seu
projeto.
Este projeto deverá ser desenvolvido individualmente, sendo que o estudante propõe, à
coordenação de curso, a resolução de problemas da área ambiental ou o desenvolvimento de um processo
ou produto inovador ou, ainda, a aplicação de tecnologia em um processo. O projeto poderá ser elaborado
na forma de um pré-projeto, no qual o aluno deverá registrar, conforme modelo a ser apresentado pelo
docente responsável pela unidade curricular (orientador). Após a escolha do orientador, mediante seu aceite
e o aval para o desenvolvimento do projeto, cada aluno deverá executar, apresentar e defender seu trabalho
perante banca. O trabalho poderá ser na modalidade de monografia, artigo científico-tecnológico, relatórios
de pesquisa de campo, relatório de atividade de extensão.
No que tange à avaliação do projeto, tanto o projeto, quanto os resultados apresentados ao final,
serão avaliados. Além destas informações preliminares sobre a elaboração, acompanhamento, avaliação,
apresentação e caracterização do TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ter regulamentação
própria, observando o Manual de Comunicação de Comunicação Científica do IFSC, que definirá o fluxo de
atividades e o conjunto de regras a serem seguidas para o bom funcionamento do TCC, cabendo, ao NDE
do curso definir e mantê-la atualizada.

37. Atividades de Permanência e Êxito
Entre as ações desempenhadas ou supervisionadas pela equipe da Coordenadoria Pedagógica,
pela Coordenadoria de curso e pelo corpo docente, destacamos:
●

Atividade de ambientação aos ingressantes onde é feita uma apresentação inicial sobre o
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●
●
●
●
●

curso e funcionamento e atribuições dos setores;
Acolhimento e atendimento pedagógico paralelo ou no contraturno;
Atendimento curricular extraclasse;
Possibilidades de monitoria e estágio não obrigatório;
Apoio econômico em casos de situação de baixa renda (programas de assistência
estudantil em atividade no IFSC);
Conselhos de classe participativos e representativos, realizados na metade de cada
semestre letivo, de modo a identificar possíveis alunos com dificuldade e planejar ações de
recuperação.

38. Avaliação do Desenvolvimento do Curso:
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é responsável por analisar, avaliar e propor alterações do
PPC ao Colegiado do Curso, que em seguida, exerce o papel de discutir e normatizar essas propostas,
provendo aos responsáveis os devidos encaminhamentos com acompanhamento do NDE do câmpus.
O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) será avaliado anualmente ou em razão de uma normatização
interna ou externa que exija sua avaliação. Caberá à comunidade acadêmica participar do processo de
avaliação e atualização do PPC e ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso a responsabilidade pela
administração das avaliações e atualizações.
Avaliações semestrais serão realizadas com a comunidade acadêmica do curso visando promover a
melhoria contínua do desenvolvimento de cada unidade curricular.

39. Atividades de tutoria:
Não se aplica.

40. Material didático institucional:
Não se aplica.

41. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes:
Não se aplica.

42. Integração com as redes públicas de ensino:
Não se aplica.

43. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas:
Não se aplica.

Parte 3 – Autorização da Oferta
VII – OFERTA NO CÂMPUS
44. Justificativa da Oferta do Curso no Câmpus:
Nas últimas décadas, o meio ambiente se tornou um assunto em evidência no mundo devido aos
impactos ambientais decorrentes da forma como a sociedade gerencia os recursos naturais. Ao longo da
história, o homem aprendeu a transformar as matérias-primas que encontra, tornando-as úteis para si.
Durante a produção dos destes bens de consumo geram-se quantidades expressivas de resíduos sólidos e
efluentes líquidos e atmosféricos, que se lançados no solo, água ou na atmosfera sem os devidos controles,
comprometem a qualidade dos recursos ambientais e a biota terrestre.
A água é um recurso fundamental para a sobrevivência das espécies que habitam o planeta Terra e
vem sofrendo interferência do homem ao longo do tempo, que degrada sua qualidade e compromete sua
disponibilidade para as gerações futuras.
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Dois terços do corpo humano é composto por água. Certos organismos aquáticos, legumes, frutas e
verduras, têm 98 % de água em sua estrutura. No planeta Terra, 97% da água está no mar, 2,2% está nas
geleiras e apenas 0,8% é água doce. Destes 0,8%, 97% é água subterrânea e apenas 3% é água superficial
viável para consumo. Nos continentes, 46% da água encontra-se nas Américas e o Brasil possui 28% de
toda a água das Américas. Embora isto represente abundância do recurso, existe desigualdade no acesso à
água no país, pois a disponibilidade do recurso varia de uma região para outra, como no caso da região
nordeste do Brasil, que sofre com a falta de água. (LIBÂNIO, 2010; SPERLING, 2005).
Enquanto países como os Estados Unidos da América têm um consumo per capita de até 1.230
L/Hab.dia, o consumo médio no Brasil é de 165 L/Hab.dia. Do consumo por setor no Brasil, 27% da água é
para uso doméstico e urbano, 3% para uso doméstico rural, 18% para uso na indústria e 52% é consumido
pelo agronegócio (BRASIL, 2017; LIBÂNIO, 2010).
De fato, existe uma grande desigualdade de acesso à água e saneamento básico no planeta. Dados
revelam que “cerca de três a cada dez pessoas em todo o mundo, ou 2,1 bilhões de pessoas, não têm
acesso a serviços de abastecimento de água potável, facilmente acessível em casa, e seis a cada dez, ou 4
bilhões, não dispõem de saneamento gerido com segurança”. As projeções indicam que até 2030, 90 países
continuarão sem acesso ao saneamento básico. Como consequência, “361 mil crianças menores de 5 anos
morrem anualmente devido à diarreia. O saneamento precário e a água contaminada também estão
associados à transmissão de doenças como cólera, disenteria, hepatite A e febre tifóide” (UNICEF, 2018).
A água possui rotas, conforme seu uso, que alteram sua qualidade em cada etapa do seu percurso.
Das suas rotas de uso, a água dos rios recebe matéria orgânica em decomposição das matas e florestas.
Nas cidades e nos campos, a água recebe despejos de efluentes industriais, de drenagem e esgoto urbano,
agrotóxicos e fertilizantes da agricultura, e partículas de solo de loteamentos urbanos, que representam
fonte de poluição que alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas da água, ameaçam a vida dos
organismos aquáticos e a saúde pública, portanto a qualidade da água é função das condições naturais do
uso e ocupação da bacia hidrográfica (SPERLING, 2005).
Os dados sobre os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil revelam que em 2016 foram gerados
cerca de 78,3 milhões de toneladas no país, apenas 2% a menos em relação à 2015. O índice de cobertura
da coleta foi de de 91% para o país, pequeno avanço comparado ao ano anterior, evidenciando que 7
milhões de toneladas de resíduos tiveram destino impróprio. Do montante gerado, cerca de 31,9% são
materiais recicláveis, 51,4% são matéria orgânica e 16,7% são outros tipos de resíduos, apontando a
necessidade de ações para a reciclagem, especialmente da fração orgânica, devido ao seu potencial
poluidor (ABRELPE, 2017; BRASIL, 2012).
A legislação ambiental sobre resíduos no Brasil remonta a década de 50, com a criação da Lei
federal 2.312 de 03 de setembro de 1954 a qual abordava a destinação final adequada dos resíduos, porém
foi no ano de 2010, com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que a disposição
final adequada dos rejeitos e a elaboração dos planos de resíduos sólidos passou a ser obrigatória e os
lixões e áreas contaminadas deveriam ser remediados, contudo, desde a instituição da PNRS houve uma
redução de apenas 0,81% na disposição final dos RSU. Atualmente, 28% dos municípios destinam seus
RSU em lixões, 32% em aterros controlados e 40% em aterros sanitários, ou seja, 60% dos municípios
brasileiros ainda depositam seus resíduos em locais inadequados (ABRELPE, 2013, 2015, 2017; BRASIL,
1954, 2010).
Esta destinação final inadequada é fonte de impactos adversos ao meio ambiente e representam
riscos à saúde pública, uma vez que os processos de degradação e contato água pluvial da fração orgânica
dos resíduos produz o lixiviado e gases como o dióxido de carbono, metano, entre outros. O lixiviado é um
efluente líquido que pode contaminar as águas subterrâneas e superficiais com altas concentrações de
metais, carga orgânica e microrganismos. O gás metano é considerado o principal gás do efeito estufa, pois
seu potencial de aquecimento global é 28 vezes maior do que o do dióxido de carbono (ABUSHAMMALA et
al., 2012; IPCC, 2013; NUCASE, 2008).
A região Centro-Sul do Estado de Santa Catarina é marcada pelos impactos ambientais dos lixões
municipais abandonados e da indústria em geral, com destaque para a indústria da cerâmica, termelétrica,
indústria portuária, mineração e agronegócio, os quais causam poluição atmosférica, geração resíduos
sólidos e contaminação da águas superficial e subterrânea de maneira expressiva. Como consequência, os
problemas de saúde pública associados a estas atividades, sobretudo para as comunidades residentes na
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área de influência dos empreendimentos (CAMARA, 2012, 2015; USP, 2018).
Garopaba é um município turístico no Centro do Estado, com 115,405 km2 de extensão, população
média de 22.568 habitantes e densidade demográfica 157,17 hab/km2, cuja renda média mensal é de 2,1
salários/trabalhador. O município possui duas escolas estaduais com oferta de Ensino Médio; sua taxa
média de escolarização entre 6 e 14 anos de idade é de 99,6%. O PIB é de R$ 20.627,72 e o IDH é 0,753.
O município está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da baleia franca e tem proximidade com
outras Unidades de Conservação federais. Além disso, não possui sistema público de coleta e tratamento
de esgotos. Na área urbana, na maioria dos casos, o esgoto sanitário é disposto em fossas sépticas, em
alguns casos é realizada a ligação direta nos rios e lagoas existentes e no sistema de drenagem do
município. Na alta temporada do ano de 2017, a geração de RSU do município foi 1500 ton/mês e na baixa
temporada, a geração foi de 800 ton/mês, representando uma geração média per capita de 1,18 kg/hab.dia
na baixa temporada, ou seja, maior do que a média nacional de 1 kg/hab.dia. O município não dispõe de
coleta seletiva e possui um lixão não remediado (ABRELPE, 2013; GAROPABA, 2012, 2017; IBGE, 2018;
SALVADOR, 2012).
Diante do exposto, percebeu-se a necessidade da qualificação regional de profissionais da área
ambiental. A partir disso, surgiu a demanda da criação de um curso superior na área ambiental no IFSC
Câmpus Garopaba. Para consolidar esta necessidade, em abril de 2016 foi realizada uma pesquisa de
interesse em duas frentes: nas escolas estaduais do município de Garopaba (José Rodrigues Lopes e Maria
Corrêa Saad) e de Imbituba (Gracinda Augusta Machado, Annes Gualberto e Escola João Guimarães
Cabral), tendo sido realizada nas turmas do 3º ano do Ensino Médio contemplando 178 estudantes. Além
disso, o questionário utilizado foi disponibilizado no site do Câmpus para que toda a comunidade externa
pudesse participar da pesquisa. Ao todo, foram respondidos 178 formulários nas escolas e 152 no site. Os
resultados da pesquisa demonstraram que o interesse pelo curso de Gestão Ambiental estava presente nas
respostas de 84 formulários.

45. Itinerário formativo no Contexto da Oferta do Câmpus:
Para o/a estudante, a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Técnico e
Tecnólogo, no mesmo eixo, possibilita o desenvolvimento de um itinerário formativo indispensável à
inserção e evolução socioprofissional. Para a Instituição, os itinerários formativos significam, também,
otimização de recursos humanos e materiais.
Atualmente, o Câmpus Garopaba oferta cursos nos eixos tecnológicos de Gestão e negócios;
Ambiente e saúde; Informação e comunicação; Turismo, hospitalidade e lazer.
Ao todo, são ofertados quatro cursos técnicos, cerca de 30 cursos de formação, inicial e continuada
(FIC), um curso do tipo formação inicial e continuada em parceria com o centro de educação de jovens e
adultos (CEJA) de Imbituba (FIC-EJA concomitante), um curso do tipo formação inicial e continuada com
educação de jovens e adultos (PROEJA/FIC) e um Curso Superior Tecnológico. Além disso, o Câmpus
também recebe duas especializações do CERFEAD: Gestão Pública em Educação Profissional e
Tecnológica e Docência para Educação Profissional.
Neste sentido, especificamente no eixo Ambiente e Saúde, há a oferta de dois cursos: Técnico em
Controle Ambiental e Superior Tecnológico em Gestão Ambiental. Contudo, oferece ainda o FIC Condutor
Ambiental, que embora faça parte de outro eixo, integra-se com o eixo Ambiente e Saúde por meio das 60
horas das UCs da área ambiental e saídas a campo para contextualização. Esta articulação tem
apresentado êxito, pois há casos de discentes matriculados concomitantemente nos cursos citados com o
intuito de complementar sua formação ou ampliar o campo de atuação.

46. Público-alvo na Cidade ou Região:
O Curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental é destinado a qualquer pessoa da região ou
não, com o ensino médio completo.

VIII – CORPO DOCENTE E TUTORIAL
47. Coordenador e Núcleo Docente Estruturante – NDE
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Coordenador: Juliano da Cunha Gomes
E-mail: juliano.gomes@ifsc.edu.br
Fone: (48) 3254-7372
Titulação: Graduação
Formação Acadêmica: Engenheiro Ambiental
Regime de Trabalho: 40h DE
Tempo total de magistério no IFSC: 6 anos e 4 meses (76 meses)
Tempo de magistério na educação superior: 8 meses
Tempo de magistério na rede Estadual: 2 anos e 7 meses (31 meses)
Tempo de atividade profissional fora do magistério: 3 anos (36 meses)
A atuação da coordenação do curso seguirá as atribuições descritas no Regimento Interno do
Câmpus.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem a sua estrutura, funcionamento e composição
estabelecidos em regulamento próprio. A composição atual do NDE é apresentada como segue:
Docente

Titulação

Tempo de magistério

Cristiane Oliveira da Silva

MSc.

5

Eduardo Cargnin Ferreira

Dr.

7

Fabiana Besen Santos

Dr.

9

Jaciara Zarpellon Mazo

Dr.

7

Grad.

6

Juliano da Cunha Gomes

Legenda:
Docente: nome completo do professor
Titulação: Esp. (Especialista); MSc (Mestre); Dr. (Doutor); Grad. (Graduação)
Tempo de Magistério: anos

O corpo docente é composto por equipe multidisciplinar conforme segue:
Docente

Unidade Curricular

Gestão

Titulação

Regime

Bruno Alberto Peruchi

- Estatística Aplicada

Docente

Grad.

DE

Carlos dos Passos Paulo Matias

- História da Gestão Ambiental

Docente

MSc.

DE

Cristiane Oliveira da Silva

- Biologia Aplicada

NDE

MSc.

DE

Eduardo Batista Von Borowski

- Segurança e Saúde Ocupacional

Docente

MSc.

DE

Eduardo Cargnin Ferreira

- Ecologia Aplicada
- Metodologia da Pesquisa
- Gestão Costeira

NDE

Dr.

DE

Elisa Serena Gandolfo Martins

- Educação Ambiental
- Legislação Ambiental
- Atividades de Extensão
- Gestão de Áreas Protegidas

Docente

MSc.

DE

Fabiana Besen Santos

- Gestão da Qualidade

NDE

Dra.

DE
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- Gestão de Projetos
Fabiana de Agapito Kangerski

- Fundamentos de Administração
- Empreendedorismo

Jaciara Zarpellon Mazo

- Microbiologia Ambiental

João Henrique Quoos

- Geociências Ambientais
- Geomática
- Gestão de Recursos Hídricos

Juliano da Cunha Gomes

Docente

MSc.

DE

NDE

Dra.

DE

Docente

MSc.

DE

- Avaliação de Impactos Ambientais
- Gestão de Resíduos Sólidos
- Tratamento de Águas e Efluentes

Coordenador
do Curso

Grad.

DE

Julio Cezar Bragaglia

- Ferramentas de Gestão Ambiental
- Licenciamento Ambiental
- Topografia e Georreferenciamento
- Segurança e Saúde Ocupacional

Docente

MSc.

DE

Sabrina Moro Villela Pacheco

- Química Ambiental

Docente

Dra.

DE

Sandra Beatriz Koelling

- Linguagem e Comunicação I
- Linguagem e Comunicação II

Docente

MSc.

DE

Legenda:
Docente: nome completo do professor
Unidade Curricular: nome do componente (unidade curricular, estágio, TCC, etc.)
Gestão: Docente, Coordenador do Curso, Coordenador de Estágio, NDE, Colegiado, etc.
Titulação: Esp. (Especialista); MSc (Mestre); Dr. (Doutor); Grad. (Graduação)
Regime: 20 horas, 40 horas, Dedicação Exclusiva – DE

48. Composição e funcionamento do Colegiado de curso:
O Colegiado do curso é regulamentado pela deliberação CEPE/IFSC Nº 004, de 05 de abril de
2010, que visa sobre os colegiados de curso de graduação do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina, estabelecendo sobre a sua composição, seu funcionamento,
representatividade e assuntos pertinentes a este órgão colegiado.

49. Titulação e formação do corpo de tutores do curso:
Não se aplica.

IX – INFRAESTRUTURA

Os ambientes do Câmpus possuem relatório de conforto térmico e acústico, de acessibilidade e
com medidas capazes de atender uma ampla variedade de uso. Todos os relatórios foram emitidos pelo
setor de Engenharia do IFSC e seguem anexo.

50. Salas e espaços:

Ambientes
Almoxarifado
Depósito

Quantidade e Descrição
+

1 Almoxarifado - 3 mesas com cadeiras e 3
computadores com acesso à internet. 5 estantes e 2
armários fechados. 1 armário baixo fechado. Ambiente
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Condições de
utilização
Acesso restrito

40
climatizado.
1 Depósito
Área total aproximada de 68,98 m²
Área de convivência
dos alunos

01 hall de entrada (224,62 m²) e 01 área de convivência
e alimentação (Cantina) - 26,94 m². 01 Grêmio
Estudantil num conteiner.

Acesso livre

Área de convivência
dos servidores

1 Copa com mesa, bancos e cadeiras, 1 micro-ondas, 1
geladeira, 1 pia e bancada, 1 purificador de água.
Área total aproximada de 48 m²

Acesso livre

Assistentes
alunos

1 sala com 3 mesas com 3 computadores com acesso à
internet, 3 gaveteiros, 1 estante baixa e um armário
baixo. 1 frigobar para alunos.
Área total aproximada de 19 m²

Acesso livre

Biblioteca

01 sala virtual de estudos equipada com 9
computadores com acesso à internet; 1 sala para
estudo/atendimento individual contendo 1 mesa
redonda e 2 mesas retangulares e 8 cadeiras; 1 sala de
catalogação de livros com 5 estantes, mesa com
computador com acesso à internet, mesa redonda e
cadeiras, 1 armário, 1 gaveteiro, 1 mesinha; 1 biblioteca
com acervo de 11 atlas, 90 cds room, 63 dicionários, 153
dvds, 2.489 livros técnicos e 530 de literatura, 67 obras
de referência, 66 periódicos, 5 mesas redondas, 2 mesas
retangulares grandes e 1 retangular pequena com 32
cadeiras, 5 pufs em gota, 4 pufs tipo sofá, mesa de
centro, balcão com 2 cadeiras e 1 armário sob medida,
mesa para pesquisa e computador com acesso à
internet, 14 estantes simples, 8 estantes duplas. Armário
para guarda de materiais com 28 portas. 2 cachepos na
entrada.
Área total aproximada de 248,67 m²

Acesso livre

Centro Multiuso

1 Sala Multiuso, 1 palco, 1 sala VIP, 1 cabine de Som,
1 Hall/Recepção e 4 banheiros (sendo 2 PcDs).
Capacidade para 160 pessoas.
Área total aproximada de 343,29 m²

Agendamento prévio

Sala compartilhada com as Coordenadorias de Curso. À
Coord. de Extensão estão reservados mesa com
computador com acesso à internet e cadeiras. Ambiente
Climatizado.
Área total aproximada de 35,03 m²

Acesso restrito

2 mesas com 2 computadores com acesso à internet, 3
armários, 2 gaveteiros, 3 cadeiras, 1 telefone móvel.
Área total aproximada de 13 m²

Acesso restrito

Coordenação
Extensão

de

de

Coordenação
de
Gestão de Pessoas
(CGP)
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Coordenação
Materiais e
Finanças

de

Sala compartilhada com Coordenadoria de Relações
Externas e a Chefia do Departamento de Administração.
À COMAF são reservados 3 mesas com 3 computadores
com acesso à internet, 2 gaveteiros e 2 armários.
Área total aproximada de 22,99 m²

Acesso restrito

Coordenação
Pesquisa

de

Sala compartilhada com as Coordenadorias de Curso. À
Coord. de Pesquisa estão reservados mesa com
computador com acesso à internet e cadeiras. Ambiente
Climatizado.
Área total aproximada de 35,03 m²

Acesso restrito

Coordenadoria
de
Tecnologia
de
Informação (CTIC)

4 mesas com 4 computadores com acesso à internet, 2
bancadas e numa delas há 1 computador com acesso à
internet, 5 cadeiras, 3 armários, 1 gaveteiro, 1 área com
isolamento acústico para os servidores.
Área total aproximada de 40,95 m²

Acesso restrito

Coordenadoria
Pedagógica

5 mesas, 5 cadeira giratórias, 2 cadeiras para
atendimento, 2 armários médios, 1 armário grande, 5
gaveteiros com 5 gavetas e 1 gaveteiro com 3 gavetas,
um telefone fixo e 1 móvel. 5 computadores com acesso
à internet. Ambiente Climatizado.
Área total aproximada de 48 m²

Acesso livre

Departamento
de
Administração (DAM)

Sala compartilhada com Coordenadoria de Relações
Externas e a Coordenadoria de Materiais e Finanças. Ao
DAM são reservados 1 mesa com 3 computador com
acesso à internet, 1 gaveteiros e 1 cadeira. Ambiente
climatizado.
Área total aproximada de 22,99 m²

Acesso restrito

Departamento
de
Ensino Pesquisa e
Extensão (DEPE)

1 mesa com computador com acesso à internet, 2
cadeiras, 1 gaveteiro.
Área total aproximada de 7,5 m²

Acesso restrito

Direção Geral (DG)

2 mesas em L, 1 mesa redonda, 4 cadeiras giratórias, 3
computadores, 1 gaveteiro, um telefone fixo e um móvel.
Área total aproximada de 28,45 m²

Acesso restrito

Sala de atendimento
individual

2 mesas pequenas, 1 armário tipo arquivo, 1 armário
médio, 1 mesa média, 1 computador com acesso à
internet, 5 cadeiras, 1 gaveteiro e 1 pedestal.
Área total aproximada de 21,60 m²

Acesso restrito

Sala de Aula

16 salas de aula iluminadas e ventiladas:
01 sala com quadro e carteiras com capacidade para até
40 alunos
01 sala com carteiras, mesa e cadeira e quadro com
capacidade para até 40 alunos,
11 salas com capacidade de até 40 alunos, com

Agendamento prévio
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carteiras, mesa e cadeira e 01 computador com projetor.
01 sala para as aulas de arte, dança e cultura
01 sala destinada ao NEAD - Núcleo de educação à
Distância
01 sala multidisciplinar
Área total aproximada de 868,80 m²
Sala
de
Multidisciplinar

aula

Sala de Reuniões

Sala
Coordenadores
Curso

dos
de

Sala dos Professores

1 caixa de som, 1 quadro removível, 1 projetor, 1 laptop,
8 mesas de madeira, 30 cadeiras plásticas, 1 estante
Área total aproximada de 48 m²

Agendamento prévio

1 mesa com painel e 8 cadeiras
Área total aproximada de 23,04 m²

Agendamento prévio

8 mesas, 10 cadeiras, 5 computadores com acesso à
internet, 2 armários altos, 1 armário baixo
Área total aproximada de 46,08 m²

Acesso restrito

2 salas
1 sala - 1 armário, 5 mesas conjugadas com escaninho,
4 mesas em L, 14 cadeiras. Ambiente climatizado.
2 sala - 1 armário com 40 escaninho com 10 divisórias, 2
mesas ovais, 6 estações de trabalho com 6
computadores com acesso à internet, 10 cadeiras
giratórias e 1 estante.
Área total aproximada de 95,83 m²

Acesso livre

51. Bibliografia básica:
Parecer da biblioteca anexo.

52. Bibliografia complementar:
Parecer da biblioteca anexo.

53. Periódicos especializados:
Parecer da biblioteca anexo.

54. Laboratórios didáticos gerais:

Ambiente
Laboratório
Informática

Quantidade e Descrição
de

06 laboratórios:
04 equipados com até 30 computadores (01
computador com projetor em cada laboratório) e
01 de hardware e manutenção, ambos com
acesso à internet, ventilação, iluminação
01 laboratório em implementação
Área total aproximada de 288 m²

Condições de
utilização
Agendamento prévio
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Núcleo de Educação a
Distância

01 laboratório equipado com 20 computadores,
acesso à internet, ventilação, iluminação e 01
computador com projetor.
Área total aproximada de 48 m²

Agendamento prévio

55. Laboratórios didáticos especializados:
Ambiente

Laboratório
de
Biociências (A001)

Quantidade e descrição de
equipamentos
01 equipado com 5 mesas
tipo bancada de mármore
sendo uma delas com duas
pias,
2
quadros,
2
computadores com acesso à
internet,
16
cadeiras
giratórias, 7 armários baixos
com 2 portas, uma mesa
para
computador,
17
microscópios e um aquário.
Área total aproximada de 48

Vagas ofertadas

Condições de
utilização

15

Agendamento
prévio

10

Agendamento
prévio

15

Agendamento
prévio

m²

Laboratório
de
Águas, Efluentes, e
Resíduos Sólidos
(A003/ LAERS)

01 equipado com quadro,
dois
computadores,
impressora, chuveiro de
emergência, duas bancadas
com
cadeiras,
espectrofotômetro UV, Bloco
digestor
DQO,
desumidificador
de
ar,
Jar-Test, Balança analítica e
balança digital simples com
resolução de até 5kg,
liquidificador,
bomba
a
vácuo, exaustor de gases,
estufa de secagem, pia com
água, lavador de pipetas,
deionizador de água e
geladeira.
Área total aproximada de 48

m²

Laboratório
de
Citologia
e
Histologia (A004)

1 armário suspenso com 30
portas, 2 armários baixos
com três portas, 16 armários
baixos com duas portas, 2
gaveteiros, 3 bancadas de
mármores, 15 cadeiras, 2
computadores,
3
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microscópios, 1 micrótomo, 1
balança analítica, 1 frigobar,
1 estufa bacteriológica, 1
capela exaustora, 1 placa
refrigerada, 1 carrinho de
transporte, 3 fritadeiras, 1
quadro removível, 1 chuveiro
químico, 1 pia de inox, 1
agitador orbital, 1 placa
aquecida,
1
agitador
magnético,
2
mesas
escolares, 1 aquecedor, 1
cuba de banho maria
Ambiente climatizado
Área total aproximada de 48

m²

Laboratório
de
Química
e
Bioquímica (A005)

1 agitador, 3 aparelhos de
teste, 2 armários aéreos, 1
armário baixo, 2 autoclaves,
1 balança de precisão, 3
banhos maria, 12 banquetas,
1 barrilete, 4 cadeiras
giratórias, 1 capela de
exaustão,
2
chapas
aquecedoras, um chuveiro
químico, 1 computador com
acesso
à
internet,
5
cronômetros, 1 destilador, 1
espectrofotômetro, 2 estufas,
1 microondas, 1 impressora,
6 medidores de PH, 1 mesa,
3 microscópios, 1 quadro.
Ambiente climatizado
Área total aproximada de 48

15

Agendamento
prévio

m²

Sala de reagentes e
apoio (A006)

1 temporizador digital, 1
armário grande, 2 estantes, 1
armário médio, 1 computador
com acesso à internet, uma
mesa médias, 3 mesas
escolares, 1 cadeira giratória,
1 estufa, 2 cuba de banho
maria, 4 centrífugas, 1 chapa
de aquecimento, 1
evaporador, dois
compressores, 1 balança
analítica, 1 carrinho móvel, 1
aquecedor, 3 lavadores de
pepitas, 3 deionizadores, 1
umidostato, 2 chuveiros

Não se aplica
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Restrito
técnicos
laboratório
docentes

aos
de
e

45
químicos.
Área total aproximada de 48

m²

Laboratório de Meio
Ambiente
e
Geomática
(B004/MAGe)

5 bancadas de mármore,
uma tela de projeção, 14
peças de armário baixo, 1
suporte universal, 1 armário
com
três
gavetas,
12
cadeiras
giratórias,
2
computadores com acesso à
internet,
1
mesa,
5
microscópios, 19 GPS, 1
telefone
sem
fio,
10
binóculos, 1 quadro.
Área total aproximada de 48

10

Agendamento
prévio

m²

56. Requisitos legais e normativos:
Ord.

Descrição

Sim

1

O Curso consta no PDI e no POCV do Câmpus?

X

2

O Câmpus possui a infraestrutura e corpo docente completos para o curso?

X

3

Há solicitação do Colegiado do Câmpus, assinada por seu presidente?

X

4

Existe a oferta do mesmo curso na cidade ou região?

5

10% da carga horária em Atividades de Extensão?

6

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso.
NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais.

X

7

Licenciatura: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
conforme Resolução CNE/CEB 4/2010. NSA para demais graduações.

X

Licenciatura: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana
e Indígena, Lei Nº 9.394/96 e Resolução CNE 1/2004.

X

8

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.

X

9

10

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

X

11

Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de
1996). TODOS os professores do curso têm, no mínimo especialização?

X

12

Núcleo Docente Estruturante (NDE). Resolução CONAES/MEC N° 1/2010.

X

13

Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa N°

X
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Não

NSA*

X
X

X

46
12/2006). NSA para bacharelados e licenciaturas.
14

Carga horária mínima, em horas, para Cursos Superiores de Tecnologia
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução
CNE/CP N°3,18/12/2002). NSA para bacharelados e licenciaturas.

15

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas
Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial).
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia). Resolução
CNE/CP Nº 1 /2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015

16

Carga horária máxima pelo RDP até 25% do mínimo definido nas DCN.

X
X

17

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de
Saúde, Bacharelado, Presencial).
Mínimo de três anos para os Superiores de Tecnologia no IFSC.

X

18

Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR
9050/2004, da ABNT, na Lei N°10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004,
N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria MEC N°3.284/2003.

19

Consta da matriz a disciplina de Libras (Dec. N°5.626/2005), obrigatória nas
Licenciaturas e optativa nos Bacharelados e Tecnológicos?

X

20

Prevalência de avaliação presencial para EaD (Dec. N°5.622/2005, art. 4°,
inciso II, §2°) NSA para cursos presenciais.
Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em
29/12/2010). Cadastro e-MEC.

X

21

22

Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). Pode ser tema transversal.

X

23

Licenciaturas: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura,
de graduação plena, Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015.

(*) NSA: Não se aplica.
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X

X

X

X
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