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Ementa: 
 
Análise dos princípios que regem os sistemas ambientais e seus fatores de desequilíbrio. Estudo 
dos sistemas, métodos e processos aplicados a recursos naturais; da recuperação de áreas 
degradadas; da poluição por veículos e sistemas e equipamentos de monitoramento e controle 
ambiental; dos ecossistemas terrestres aquáticos e atmosféricos; das fontes de energias 
relacionadas com a Engenharia Ambiental; e dos impactos energéticos ambientais. 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Facilitar ao aluno a 

apreensão dos fundamentos 
necessários à compreensão 
da dinâmica ambiental de 
modo a auxiliá-lo a intervir 
no meio ambiente buscando 
obter o máximo de 
benefícios para os sistemas 
físicos, bióticos, sociais, 
econômicos e culturais 
existentes na área de 
inserção de seus 
empreendimentos. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Concorrer para capacitar o 

acadêmico para atuar na 
supervisão, coordenação e 
orientação técnica, no 
estudo, planejamento e 
projeto, assistência, 
assessoria e consultoria, 
serviço técnico, vistoria, 
perícia, avaliação, laudo e 
parecer técnico, ensino, 
pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e 
divulgação, execução de 
obra e serviço técnico, 
fiscalização de obra e 
serviço técnico, produção 
técnica e especializada e 
condução de trabalho 
técnico. 

 

Atitudes e Valores  
 
• Respeitar o meio ambiente e 

ter a consciência dos fatores 
que conduzam a efetiva 
sustentabilidade, visando à 
tomada de decisões que 
levem a ações conscientes 
no desempenho profissional 
da engenharia. 
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Conteúdo Programático: 
 

• A engenharia no contexto ambiental; 
• Ecossistemas terrestres, aquáticos e atmosféricos - qualidade e degradação ambiental.  
• Sistemas, métodos e processos aplicados a recursos naturais – aproveitamento; proteção e 

preservação ambiental; monitoramento, manejo e gestão ambiental; ordenamento 
ambiental; desenvolvimento ambiental;  

• Poluição por veículos e sistemas e equipamentos de monitoramento e controle ambiental; 
• Recuperação de áreas degradadas - remediação e biorremediação de solos degradados; 

remediação e biorremediação de águas contaminadas; prevenção e recuperação de 
processos erosivos; 

• Recursos energéticos - fontes de energia relacionadas com engenharia ambiental 
(tradicionais, alternativas, renováveis); impactos energéticos ambientais. 

 
Metodologia: 
 

• Aula expositiva 
• Recursos audiovisuais. 

• Atividade individual 
• Estudo dirigido / convite ao raciocínio 
• Pesquisa, leituras, resumos, relatórios críticos. 

• Atividades em grupo 
• Estudo de caso / debates. 

 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
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