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1. IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Forma de Oferta: Presencial
Área do Conhecimento/Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Número de vagas ofertadas: 40
Turno de oferta: Matutino
Horário de oferta do curso: Início das aulas às 07h30 e término às 12h45
Carga horária total do curso: 1700 horas/relógio
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo
Tipo de Matrícula: Por componente curricular
Regime Escolar: Semestral
Prazo de Integralização Curricular: Prazo mínimo de dois anos e seis meses e
máximo de quatro anos para conclusão do curso
Local de Funcionamento: Campus Paranaguá: Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 –
Porto Seguro – CEP: 83215-750 – Paranaguá – Paraná

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é resultante de um processo que
iniciou em 2011 com a integração entre docentes, do Campus Paranaguá do IFPR, do
eixo tecnológico de recursos naturais e do núcleo comum de biologia e química, em um
contexto de demanda regional.
Com as atividades de implementação do curso de Especialização em Gestão

Ambiental, entre os anos de 2010 e 2011, associado à mudanças do curso de técnico
em aquicultura para o curso de técnico em meio ambiente, entre os anos de 2011 e
2012, houve a manifestação de interesses comuns na realização de projetos de ensino
pesquisa e extensão entre os docentes do eixo de recursos naturais e do núcleo
comum de biologia. Alguns desses projetos foram executados, o grupo passou a se
reunir regularmente e a registrar os interesses e novos projetos. Esses docentes
passaram a ocupar o mesmo espaço de trabalho na sala do eixo de recursos naturais
com o objetivo de integrar ainda mais as atividades.
Nas reuniões finais do ano de 2013 de 2014 o grupo manifestou o interesse e a
necessidade de criação de um curso superior na área ambiental para atender as
necessidades e problemáticas da região costeira do litoral do Paraná.
Durante o ano de 2015 o grupo elaborou um projeto de organização das
atividades para a convergência das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Posto em documento junto às direções geral e sistêmicas do Campus Paranaguá em
processo administrativo (23399.000580/2015-07) para a ciência do planejamento e dos
projetos realizados e planejados a curto, médio e longo prazo pelo grupo de servidores
envolvidos conforme registro em atas de reuniões do período (anexo1).
Com as devidas modificações o documento foi, protocolado junto ao COPE do
campus, como projeto guarda chuva, sob o título de "Desenvolvimento Socioambiental
da Região Costeira do Paraná". Neste projeto constam objetivos a serem atingidos pelo
grupo e uma metodologia de monitoramento das atividades do grupo para (re)
planejamento das atividades a curto, médio e longo prazo.
Dentre as ações de médio prazo presentes nos documentos descritos acima,
consta a proposta de criação de um curso superior na área ambiental. Faz parte da
proposta um cronograma de atividades desde a coleta de dados até a data prevista
para início do curso. Cabe destacar aqui, que os prazos estão dentro do planejado no
referido documento.
Durante as atividades de coleta de dados para definição do curso percebeu-se a
necessidade da presença dos docentes de química para a composição do grupo. O

convite foi formalizado durante o ano de 2015. No início de 2016 essa integração foi
efetivada e desde então temos a presença do núcleo comum de química no grupo de
trabalho para a elaboração do Plano de Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental,
inclusive na composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Anexo IV).
Durante o ano de 2015, dados primários e secundários coletados nos órgãos de
pesquisa (IBGE, IPARDES e SENAI), questionários enviados às empresas da região e
aos egressos do ensino médio integrado do campus, reuniões com as Instituições de
Ensino Superior do litoral (UFPR litoral, CEM e UNESPAR), a avaliação dos cursos do
catálogo de cursos do MEC e a leitura dos documentos institucionais do IFPR
apontaram para a abertura de um curso de Tecnologia em Gestão Ambiental conforme
as atas em anexo das reuniões entre 2015 e 2016 (anexo I e II).
A preocupação com o mundo e o mercado de trabalho na região costeira do
Paraná nos conduziu as consultas aos órgão de classe de credenciamento dos futuros
profissionais (Conselho Regional de Química e o Conselho Regional de Administração)
e a Associação Nacional dos Gestores Ambientais (ANAGEA).
Somando-se a isto, foi realizado no Campus Paranaguá o Seminário
“Biodiversidade, Cidadania e Direito no Litoral do Paraná”. Este evento foi uma iniciativa
da Coordenação da Bacia Litorânea do Centro de Apoio Operacional às Promotorias
(CAOP) de Meio Ambiente/MPE-PR, do Observatório de Conservação Costeira do
Paraná e docentes do do Eixo de Meio Ambiente e Recursos Naturais do campus
Paranaguá, e suas discussões alertaram para a grande necessidade de melhorias nos
controles ambientais nos processos produtivos, na gestão ambiental pelos órgãos
ambientais e na fiscalização, e apontaram a necessidade de mais pesquisa e formação
humana nos diversos níveis para a área ambiental.
O Núcleo docente estruturante foi efetivado mediante portaria em fevereiro de
2016. Durante este ano vinte e duas (22) reuniões foram realizadas, com convite e a
participação de diferentes servidores técnicos administrativos e docentes, para
estruturação do Plano de Curso. Diversas consultas por telefone e e-mails foram
realizadas com a DESUP e uma reunião presencial com os componentes dessa

diretoria em dezembro de 2016 (anexo II e IV). No período entre janeiro e fevereiro de
2017 foram realizadas três reuniões para ajustes da proposta discutida no eixo
tecnológico de meio ambiente/recursos naturais e no Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental (anexo III).
Depreende-se com esse breve histórico que a presente proposta possui um
histórico e um contexto estruturado ao longo de seis (6) anos para os arranjos
produtivos locais, demonstrando maturidade suficiente para apreciação técnica pelos
órgãos competentes para efetivação e abertura de vagas em processo seletivo.

2.1 O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
O Instituto Federal do Paraná teve origem a partir da Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008 que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, criando a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL,
2008). O Art. 5º dessa Lei determina a presença dos Institutos Federais nas diferentes
unidades da federação, indicando em seu inciso XXV a criação do Instituto Federal do
Paraná, mediante a transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do
Paraná.
Na lei de criação dos Institutos Federais (BRASIL, 2008) estão expostas suas
finalidades, características e objetivos, dentre os quais podem ser destacados:
- desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
- orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de
atuação do Instituto Federal;
- realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,

notadamente as voltadas à conservação ambiental;
- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
- desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
- estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional;
- ministrar em nível de educação superior cursos de tecnologia, para diferentes setores
da economia, cursos de licenciatura, bacharelado, engenharia e pós-graduação latu
sensu e stricto sensu.
Assim, os Institutos Federais (IFs) são especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. As normativas que
regem os IFs orientam as ações, priorizando a atuação em nível local e regional, com
foco na educação integral do estudante, para o desenvolvimento social, econômico e
ambiental.
Por sua vez, o Instituto Federal do Paraná (IFPR) busca nas suas
regulamentações internas tornar-se uma instituição voltada para as pessoas, para a
inclusão e transformação sociais. Isso se dá por meio da educação profissional e
tecnológica, a qual está pautada na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão.
Compreende-se então a Educação Profissional e Tecnológica no IFPR como “a
formação de cidadãos capazes de pensar e agir em favor de transformações políticas,
econômicas e sociais, imprescindíveis para a construção de um outro mundo possível.”
(IFPR, 2014, p. 86).
Além disso, na definição das políticas estruturantes para a implementação da
Educação Profissional Tecnológica integral, o PDI/2014/2018 do IFPR indica que a

organização

curricular

deve

levar

em

conta

“as

necessidades

do

sujeito

contemporâneo” (IFPR, 2014, p. 44). Desta forma, os cursos a serem ofertados pelos
campi e, consequentemente, os itinerários formativos, são organizados de acordo com
as demandas regionais, em atendimento às demandas socioeconômicas e ambientais,
dos sujeitos e do mundo do trabalho, além dos arranjos produtivos locais. A oferta de
novos cursos fazem parte do planejamento estratégico de cada campus (IFPR, 2014, p.
44, 65, 66, 87 e 103).
Associado a este conceito, outro ponto fundamental relacionado ao IFPR seria a
oferta de cursos desde a formação Inicial e Continuada até a Pós-Graduação. Portanto
a presente proposta de curso superior de tecnologia contribui para com a efetivação da
política estruturante de expansão da graduação como estratégia de verticalização da
educação, tal como o referido PDI, preconiza.
Mais especificamente, no Litoral do Estado do Paraná, o Campus Paranaguá foi
um dos primeiros a ser instituído no IFPR. Por este motivo as ideias de
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação inserida nos
aspectos regionais, que indicarão as aproximações e as diferenças entre os fatores de
desenvolvimento como um dos pontos de partida para o planejamento das ações nos
diferentes campi, respeitando, certamente, as especificidades de cada região.
Um exemplo disso seria o PPP do Campus Paranaguá (IFPR, 2012, p. 73), que
destaca a necessidade de se pensar em ciência e tecnologia no litoral do estado do
Paraná. Enfatiza que é preciso “primar por estudos contínuos que evidenciem as
permanências e rupturas de práticas tradicionais aliadas aos avanços tecnológicos
vivenciados pela sociedade” (IFPR, 2012, p. 73). Assim, esse documento destaca a
necessidade de “um corpo docente e discente que entenda que no fato de se jogar uma
rede de pesca ou de se cultivar mandioca revelam-se práticas e tecnologias tão
importantes quanto o desenvolvimento de um software” (IFPR, 2012, p. 73). Isso leva à
compreensão do que se entende por arranjos produtivos locais, revelando, desta forma,
a relevância de pesquisas e diagnósticos que indiquem necessidades culturais e
econômicas específicas de Paranaguá e do litoral do Paraná.

Na

dimensão

político

pedagógica

do

IFPR

existe,

por

sua

vez,

o

comprometimento com a formação integral do estudante. Esta formação pode ser
entendida com “a integração de todas as dimensões da vida, como o trabalho, a ciência
e a cultura, no processo formativo” (IFPR, 2014, p. 31). Para isso, no IFPR o domínio
dos conhecimentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais, bem como dos
seus processos de construção, fazem parte do processo de formação, para uma
sociedade cujas relações são cada vez mais mediadas pela ciência e pela tecnologia
(idem, p. 32).
O IFPR (2014, p. 44) adota como política de ensino a organização dos cursos a
partir da perspectiva de itinerários formativos, organizados em eixos tecnológicos, que
dialoguem e integrem os diferentes níveis da educação básica e superior, da educação
Profissional e Tecnológica, além de viabilizar a educação continuada, aspecto
importante da dinâmica do mundo do trabalho.
Essa organização pedagógica verticalizada é um dos fundamentos da política de
ensino do Instituto Federal do Paraná. Permite que os docentes atuem em diferentes
níveis e modalidades de ensino, que os discentes compartilhem os espaços de
aprendizagem, incluindo os laboratórios, otimizando, desta forma, as ações e os
recursos materiais e humanos do campus (IFPR, 2014, p. 43 e 44). Essa organização
está respaldada na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, na qual um itinerário formativo
representa o conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da educação
profissional pela instituição de Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito de um
determinado eixo tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de
estudos (CNE, 2012c).
Além disso, vale ressaltar que no planejamento estratégico do campus
Paranaguá consta a criação de novos cursos e a consolidação do ensino, da pesquisa,
da extensão e da inovação (IFPR, 2014, p.193).
Desta forma, o Plano de Curso proposto estaria em consonância com a Lei de
criação do IFs, com PDI, PPI e PPP do campus, concebe um curso voltado para os
APL, a formação integral do estudante para entender e transformar a sociedade em

algo melhor, ou seja, um curso comprometido com a Educação Profissional e
Tecnológica para “a formação de cidadãos capazes de pensar e agir em favor de
transformações políticas, econômicas e sociais, imprescindíveis para a construção de
um outro mundo possível.” (IFPR, 2014, p. 86).

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão
Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade,
socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à
formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com a
sustentabilidade.

Visão
Ser referência em educação profissional, tecnológica e científica,
reconhecida pelo compromisso com a transformação social.

Valores
•

Pessoas;

•

Visão sistêmica;

•

Educação de qualidade e excelência;

•

Eficiência e eficácia;

•

Ética;

•

Sustentabilidade;

•

Qualidade de vida;

•

Diversidade humana e cultural;

•

Inclusão social;

•

Empreendedorismo e inovação;

•

Respeito às características regionais;

•

Democracia e transparência.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3.1 CONCEPÇÃO DO CURSO
A Educação Profissional e Tecnológica é “um direito social inalienável do
cidadão, em termos de direito do trabalhador ao conhecimento. Esta ideia está
fundamentada na Constituição Federal, em seu art. 6º, ao elencar os direitos sociais do
cidadão brasileiro, relaciona os direitos à educação e ao trabalho” (BRASIL, 2012).
Nesse sentido, o litoral do Paraná configura-se como um imenso laboratório para
a implementação dos objetivos dos IFs. Apresenta conflitos envolvendo sua diversidade
sociocultural1 com a riqueza ambiental2 e estes com o modelo de desenvolvimento
econômico implementado na região. Esses conflitos apresentam-se em quantidade e
complexidade não encontrados em outras regiões do Estado.
Neste ambiente complexo insere-se uma população rural e urbana com toda a
sua diversidade de atividades, tanto do turismo de veraneio nas regiões de praias, do
gastronômico, histórico e cênico nas cidades históricas e serra do mar, como as
decorrentes da atividade portuária, tanto no fluxo de importação, exportação como na
transformação de bens e serviços. Notadamente, empreendimentos públicos e privados
potencialmente degradadores do meio natural e cultural, se mal conduzidos (sejam eles
do segmento empresarial ou de comunidades tradicionais), podem causar grandes
impactos ambientais.
Neste sentido, carecemos da produção de conhecimento para compreender e

1

A relação das comunidades tradicionais locais com esses ambientes produziu, e ainda abriga, uma
riqueza cultural, que necessita de gestores capacitados para sua perpetuação. Essas comunidades,
regionalmente, são reconhecidas como: caiçaras, farinheiras, cipozeiras, marisqueiras, pescadores
artesanais de estuários, de baias, de mar aberto, entre outros.
2
O litoral do estado possui a maior diversidade de ecossistemas, tais como: estuários, baías,
manguezais, dunas, restingas, taboais, caxetais, maricazais, floresta ombrófila densa das terras baixas,
submontana, montana e alto Montana, entre outros.

instrumentalizar os gestores no sentido de minimizar as pressões da atividade humana
sobre o ambiente natural, urbano e cultural, tanto na unidade como no conjunto
empreendedor. O IFPR amparado na sua missão de instituição de educação
profissional e tecnológica, caracterizada pelo compromisso social, ambiental e com a
sustentabilidade se vê impelido, urgentemente, a cooperar com o esforço da sociedade
local que aspira agir na melhoria dos processos de uso do espaço dentro dos
parâmetros dos marcos regulatórios socioambientais.
Este contexto elevou a questão ambiental a um patamar de enorme importância,
no sentido de pensar, planejar, projetar e executar ações para a preservação ambiental
e o uso sustentável dos recursos no âmbito regional e global, surgindo uma
consciência ecológica, nas pessoas, na sociedade, no governo e nas organizações, que
passaram a incorporar essa orientação em suas normas e estratégias (DONAIRE,
1999).
Nas últimas décadas estão ocorrendo grandes transformações na sociedade e
no meio ambiente, refletindo-se em novas demandas sociais, econômicas, culturais,
ambientais, espaciais e tecnológicas. Como respostas, surgem novas necessidades de
capacitação profissional, que atendam às demandas do século XXI. Estas novas áreas
de capacitação profissional, na maioria das vezes, são multidisciplinares, incorporando
conhecimentos clássicos a tecnologias e processos modernos. Um exemplo é a área de
Gestão Ambiental, que soma os estudos da Ecologia e dos Ecossistemas aos
Instrumentos de Gestão. Como se sabe, existe uma preocupação crescente dos
governos e lideranças mundiais com o meio ambiente, alimentadas por alertas como o
do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) sobre o aquecimento
global.
Surge então a necessidade de formação profissional que atue nas organizações,
no sentido de racionalizar o uso dos recursos, diminuindo os impactos ao ambiente e
garantindo

a

existência

destes

recursos

para

as

gerações

futuras.

Esta

responsabilidade deve ser delegada a um profissional habilitado que precisa ter, além
de conhecimentos específicos sobre meio ambiente, conhecimentos gerenciais que os

possibilitem alocar melhor os esforços e recursos para atingir as metas desejadas
(SOUZA, 1993). A ação de um profissional habilitado é fundamental no diagnóstico de
problemas que afetam o meio ambiente, e para planejar e projetar soluções, de forma a
garantir um desenvolvimento sustentável, gerando progresso com o mínimo de impacto
ambiental possível.
Essa diversidade cultural e natural encontra-se politicamente dividida em sete
municípios, que estão histórica, social, cultural e economicamente ligados: Antonina,
Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Estes
podem ser categorizados de forma simples em três grupos conforme a predominância
da cultura e das atividades econômicas estabelecidas: Guaraqueçaba e Morretes com
características mais agrárias, com predominância da população rural; Antonina e
Paranaguá com características de município portuário, com predomínio da população
urbana; Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná como municípios balneários com
população urbana sazonal. Contudo, recentemente algumas atividades como a
aquicultura, o turismo gastronômico, turismo subaquático e de aventura estão se
destacando no segmento econômico de alguns municípios.
Paranaguá destaca-se dos demais por abrigar em sua área urbana um dos
portos mais importantes do Brasil, o Porto Dom Pedro II ou porto de Paranaguá, como é
mais conhecido. Suas instalações e empresas correlatas, “disputam espaço” com
praticamente metade da população de toda a região, 289.169 habitantes (IBGE, 2016),
concentrados em sua área urbana.
A área urbanizada de Paranaguá e os demais centros urbanos da região
apresentam suas particularidades em termos de densidade e de conflitos internos do
uso do solo urbano e deste com o ambiente de entorno. Cabe destacar alguns como:
- a necessidade de emprego, renda e espaço para um crescente e significativo número
de habitantes que por falta de opções ocupam irregularmente manguezais, beira de rios
e restingas;
- aumento empregos sazonais
- dificuldade de adequação ao destino dos resíduos sólidos, provenientes das

características ambientais da região;
- a interação entre a beleza cênica das baías, rios e praias e seu potencial turístico,
com a ausência de condições de saneamento adequadas;
- a explosão populacional e econômica do verão com o isolamento e queda de renda
nos demais meses do ano;
- a implementação de mais um corredor portuário sem a devida estrutura modal e a
possibilidade de impacto social advindo da migração e expectativa de emprego e renda.
Em função da diversidade de ecossistemas, do status de conservação e da
importância da manutenção desses ecossistemas, o Litoral do Paraná é a região do
Estado que apresenta o maior número e proporcionalmente maior área com Unidades
de Conservação da Natureza (UC). O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de
Paranaguá cita que apenas 4,9% do seu território pode sofrer antropização, todo o
restante está submetido a uma ou mais restrições ambientais (PARANAGUÁ, 2007).
Assim, quase toda região apresenta algum tipo de restrição ao uso de seus recursos.
Porém, estas restrições legais podem não refletir um bom estado de conservação dos
ambientes naturais como mostram os indicadores de qualidade ambiental e o grau de
ilícitos como desmatamento e caça (IPARDES, 2013; SILVA et al., 2016)
A

velocidade

das

mudanças

na

legislação

ambiental,

vinculadas

a

implementação das UCs geraram e geram inúmeros conflitos sociais e econômicos na
região, como: a cultura da caça e da pesca em comunidades tradicionais para obtenção
de proteína animal para a alimentação e comercialização, diante das restrições da
legislação; a dificuldade pela escassez e pelas restrições legais para a extração de
cipós ou caxeta para produção do artesanato; a implantação de um pólo industrial e/ou
portuário em áreas ambientalmente frágeis; a manutenção vegetação das margens dos
rios em pequenas propriedades de agricultores, sem perda da produção e a
necessidade de redução do assoreamento das baías, principalmente de Paranaguá e
Antonina.
Neste contexto, praticamente todas as formas de interação da sociedade com o
ambiente devem passar pela mediação dos órgãos de regulação/fiscalização ambiental

municipal, estadual ou federal. Neste sentido, o modelo de desenvolvimento econômico
implementado e em vigor nas demais regiões do estado ao serem aplicados no litoral
do Paraná devem ser exaustivamente avaliados para redução da possibilidade de
perdas da diversidade socioambiental e da biodiversidade natural.
Ao buscarmos trabalhar com estes conflitos, o PDI do IFPR, indica que a
educação e, por sua vez, a escola, estejam relacionadas ao mundo do trabalho como a
garantia à existência humana (IFPR, 2014, p. 31). Assim, o trabalho com os conflitos
sociais exige um aporte de conhecimentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e
culturais, que a escola pode promover por meio de formação e o aperfeiçoamento do
capital humano local\regional. O PDI também trata da garantia à existência humana em
um mundo do trabalho complexo diante das contradições da sociedade contemporânea.
Tratando-se das contradições e dos conflitos do litoral paranaense, um processo de
formação e aperfeiçoamento referenciado no capital humano local\regional implica
garantir aos sujeitos envolvidos as condições de interpretar o mundo para, então, poder
transformá-lo.
Nesse sentido, o presente PPC busca aplicar os conceitos fundamentais políticopedagógicas

do

IFPR

trabalhando

na

formação

integral

do

estudante,

se

comprometendo também com a formação e o aperfeiçoamento do capital humano.
Desta forma, a formação não pode ficar restrita à dimensão lógico-formal ou às funções
ocupacionais do trabalho. Para avançar na constituição de uma escola comprometida
com

a

emancipação

humana

nos

espaços

de

contradição

da

sociedade

contemporânea, o IFPR insere-se como um lugar de aprender a interpretar o mundo
para, então, poder transformá-lo a partir do domínio dos conhecimentos científicotecnológicos, sócio-históricos e culturais, bem como dos seus processos de construção,
necessários à superação dos conflitos sociais (IFPR, 2014, p. 31 - 33).
Alinhado com os objetivos do IFPR e perante as características do Litoral do
Paraná, a implantação de um curso de Tecnologia em Gestão Ambiental no Litoral do
Estado do Paraná pode contribuir a formação humana que possibilite conciliar a
manutenção da diversidade cultural, a riqueza ambiental, os serviços ecossistêmicos e

o desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o presente PPC está comprometido
com a promoção do desenvolvimento local nos âmbitos científico, tecnológico,
preparando profissionais com espírito com base no respeito e nas exigências dos
princípios de sustentabilidade socioambiental.

3.2 JUSTIFICATIVA

Indicadores ambientais e econômicos
Indicadores sociais, econômicos e ambientais mostram a importância da
formação de cidadãos na área de gestão ambiental na região litorânea do Paraná, seja
pela elevação da escolarização, ou pela formação de futuros profissionais
especializados na área ambiental voltado a demanda regional, local e global ou pela
formação para o mundo do trabalho, onde o futuro profissional tenha condições de
participar de forma crítica e participativa na sua área de atuação profissional privada,
pública ou como empreendedor. Os indicadores ambientais e socioambientais, os
índices populacionais e educacionais mostram a importância e a necessidade de
formação de gestores ambientais na região do litoral do Paraná e mais particularmente
em Paranaguá.
Como apresentado anteriormente, historicamente o litoral paranaense é
caracterizado por uma série de problemas de gestão do desenvolvimento,
apresentando graves conflitos entre os setores produtivos e a conservação de recursos
naturais (ANDRIGUETTO FILHO, 2006). Justamente esta característica regional – alta
heterogeneidade produtiva versus alta diversidade de ecossistemas relevantes – leva a
necessidade de readequar a estrutura produtiva regional e criar novas oportunidades
para as comunidades locais (BRANDINI; SILVA, 2008).
Neste sentido, cabe destacar a Constituição Brasileira que em seu Art. 225, do
Capítulo do Meio Ambiente, traz o seguinte: “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Numa tentativa de normatizar ou
assegurar este conceito constitucional, é possível destacar outros instrumentos legais
vigentes, como por exemplo, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente – Lei
6.938/81, a Lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.605/98 e seus decretos
regulamentadores, a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010,
a Lei de Política Nacional de Saneamento Básico – Lei 11.445/07, e o Código Florestal
Brasileiro – Lei nº 12.651/12. Além de outros acordos internacionais tendo o Brasil
como signatário, e que podem influenciar direta ou indiretamente algumas atividades na
área ambiental.
Além deste pesado arcabouço legal, Machado (2011) afirma que temos outras 17
leis ambientais de suma importância na salvaguarda dos direitos difusos, sendo estas:
Ação Civil Pública (Lei 7.347 de 24/07/1985);
Agrotóxicos (Lei 7.802 de 11/07/1989);
Área de Proteção Ambiental (Lei 6.902, de 27/04/1981);
Atividades Nucleares (Lei 6.453 de 17/10/1977);
Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12/02/1998);
Engenharia Genética (Lei 8.974 de 05/01/1995), Revogada pela Lei Nº
11.105/05; 24
Exploração Mineral (Lei 7.805 de 18/07/1989);
Fauna Silvestre (Lei 5.197 de 03/01/1967);
Florestas (Lei 4771 de 15/09/1965);
Gerenciamento Costeiro (Lei 7661, de 16/05/1988);
IBAMA (Lei 7.735, de 22/02/1989);
Parcelamento do solo urbano (Lei, 6.766 de 19/12/1979);
Patrimônio Cultural (Decreto-Lei 25, de 30/11/1937);
Política Agrícola (Lei 8.171 de 17/01/1991);
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 17/01/1981);
Recursos Hídricos (Lei 9.433 de 08/01/1997);
Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição (Lei 6.803,

de 02/07/1980).
Associadas a esta, temos a Lei Complementar 140/2011 que dispõe acerca da
regulação

da

competência

dos municípios

para

licenciamento

ambiental de

empreendimentos. Aqui cabe um destaque, pois esta Lei ressalta a importância de
capacitação técnica local. Ou seja, para dar conta não só de todos os conflitos
socioambientais, é preciso que haja uma formação que consiga associar estes
problemas aos marcos regulatórios, buscando assim outra forma de minimizar os
conflitos característicos na região. (BRASIL, 2011).
Neste sentido e mais especificamente no Paraná, existe um marco regulador
importante, que é a Lei Estadual nº16.346/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
as empresas potencialmente poluidoras contratarem um responsável técnico em meio
ambiente que pode ser o Tecnólogo em Gestão Ambiental. O não cumprimento da lei
pode gerar termo de ajuste de conduta e se este não for cumprido, multa de R$ 5 mil a
R$ 500 mil por mês até a regularização. (PARANÁ, 2009).
Para detalharmos estas empresas potencialmente poluidoras, o IBAMA dispõe
uma tabela de atividades com categorização dos empreendimentos. Várias dessas
empresas estão presentes na região de atuação do Campus Paranaguá, como por
exemplo, Indústria de Material de Transporte; Serviços de Utilidade (Tratamento,
Disposição ou e destinação de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos); Transporte,
Terminais, Depósitos e Comércio; Obras civis; Indústria Mecânica; Gerenciamento de
Projetos sujeitos a licenciamento ambiental federal e estadual; Uso de Recursos
Naturais; e Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas.
Porém, é importante destacar que as demandas ambientais não são apenas
locais, mas sim regionais, estaduais ou nacional.
Se considerarmos apenas o foco de demanda formativa para a indústria
paranaense, verifica-se que as perspectivas de formação na área da gestão ambiental
são promissoras e as necessidades são imediatas. Isso é que demonstra um estudo
apoiado pelo Sistema Fiep em parceria com com o Sesi e Senai Paraná. O objetivo
central do estudo foi induzir a oferta de formação de perfis profissionais que tragam

novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e ao progresso da sociedade, dando
suporte aos Setores Portadores de Futuro para o Estado do Paraná e às Rotas
Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense. Os resultados, levantados e
analisados por mais de 150 especialistas de diversos setores da Sociedade, trouxeram
a compilação os temas ambientais de interesse ao desenvolvimento industrial do
Estado (Senai, 2014) e servem para fomentar a oferta de formação de perfis
profissionais que tragam novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e ao
progresso da sociedade de forma sustentável. AIém disso, o estudo identificou os perfis
profissionais que serão demandados por organizações industriais e pela sociedade,
podendo incitar a antecipação da formação de novos perfis profissionais.
Com base nas tendências e cenários avaliados no estudo, para o horizonte de
2030, indicam-se três categorias de necessidades formativas e temas de alta relevância
e média maturidade (isto é, que necessita melhorias) no estado de desenvolvimento e
oferta para a formação profissional visando o desenvolvimento socioeconômico do
estado do Paraná com foco em Meio Ambiente:


Grupo 1 – Desenvolvimento da cadeia produtiva

- Economia ambiental
- Gestão do - de Vida na cadeia Produtiva
- Aplicação efetiva do conceito de sustentabilidade na cadeia Produtiva
- Desenvolvimento de produtos sustentáveis e certificações ambientais
- Monitoramento ambiental
- Construções e infraestrutura sustentáveis
- Ações de Mitigação e Adaptação do Aquecimento Global
- Desenvolvimento de sistemas e processos eficientes e acessíveis de
tratamento de efluentes e resíduos
no uso de recursos naturais
- Intensificação dos processos de responsabilidade socioambiental na cadeia
Produtiva

- Adição de Valor aos Sistemas de Produção


Grupo 2 – Ciência e tecnologia

- Desenvolvimento da biotecnologia e nanotecnologia para o meio ambiente
- Prospecção tecnológica para o meio ambiente
- Incremento de novas tecnologias em função da obsolescência tecnológica e
avanço científico
- Processos de Inovação Aberta com associação entre empresas, universidades
e outros, para desenvolver inovações com foco em desenvolvimento sustentável
- Incremento e disseminação de recursos tecnológicos – TICs com foco em meio
ambiente
- Disseminação de tecnologias, métodos e práticas mitigação e remediação de
impactos ambientais


Grupo 3 – Meio Ambiente e Sociedade

- Valoração dos serviços ambientais
- Conservação da biodiversidade
- Inclusão social
- Educação para a sustentabilidade
- Ética e segurança ambiental
- Prevenção e gestão de catástrofes naturais
- Intensificação da eficiência hídrica e energética na cadeia produtiva e
sociedade em geral.

Nesse

contexto, deverá crescer ainda mais a demanda por serviços e

profissionais da área ambiental em sistemas produtivos, em órgãos de controle e no
terceiro setor. A gestão ambiental para a indústria moderna e competitiva requer
pessoal, ferramentas e métodos de mensuração e análise de impactos, soluções
inovadoras e isto demanda boa formação técnica e humana, uma vez que os sistemas

ambientais são caracterizados pela multidisciplinaridade e um alto grau de
complexidade. Nesse sentido, os quadros profissionais mais qualificados poderão
responder aos desafios técnicos e de articulação dos atores envolvidos.
O indicador econômico que é apresentado pelo número de trabalhadores em
diferentes atividades econômicas no município de Paranaguá a partir dos dados do
IBGE (2010) e Ipardes (2012) mostrados na tabela 1 abaixo que o comércio e reparo de
veículos emprega o maior número de trabalhadores no município, indicado pela seta 1,
seguido do setor de transportes, armazenagem e correios, indicado pela seta 2, por
terceiro a indústria de transformação, seta 3. Empresas destes setores são
demandantes de profissionais técnicos de nível superior na área ambiental, de acordo
com a legislação, mas também demandam conhecimento sobre gestão ambiental e a
elevação da formação dos trabalhadores e futuros trabalhadores que possam elevar a
competitividade das empresas nas diferentes áreas de atuação nos diferentes setores
da economia da região, além do atendimento da demanda social que é o cumprimento
da legislação ambiental vigente no país e no estado do Paraná.
Outro fato que chama a atenção a partir destes dados é o número de pessoas
que trabalham na área de agricultura, produção florestal, pesca e aquicultura, além de
profissionais em áreas científicas e técnicas, isto mostra que a formação superior na
área de gestão ambiental pode contribuir também nestes setores da economia da
microrregião podendo elevar a qualidade de produtos e serviços prestados.
Considerando o patrimônio e a riqueza natural da região e considerando o
enfoque regional, o litoral do estado do Paraná, com cerca de 80 km de extensão, o que
representa menos de 1% do litoral brasileiro, concentra, juntamente com a porção sul
do litoral de São Paulo, o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica ainda bem
conservado em toda a costa brasileira, e abriga quase todos os tipos de ecossistemas
marinhos e costeiros do país, dando suporte, por sua grande diversidade biológica e
seus serviços ecossistêmicos, a quase uma centena de comunidades de culturas e
práticas distintas, além de atividades turísticas, recreacionais, de serviços, de produção
e de transformação.

Tabela1. Ocupação das pessoas economicamente ativas nas diferentes atividades profissionais em
Paranaguá -PR.

É considerada área prioritária para conservação em nível federal (Portaria MMA
n. 9, de 23 de janeiro de 2007), estadual (resolução conjunta SEMA/IAP n. 05, de 29 de
setembro de 2009) e em 1993, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Por ter boa parte
de seus ecossistemas conservados e um conjunto extremamente relevante de
Unidades de Conservação (UCs) públicas e privadas (Fig. 01). Entretanto, cabe
ressaltar que a efetiva conservação desse patrimônio natural, não é garantida só pela

criação de uma unidade de conservação (UC), mas sim pela gestão eficiente dos
recursos nela existentes e pelo compromisso efetivo dos órgãos gestores, dos setores
produtivos e da sociedade em geral (Silva et al., 2016). As diferentes categorias de
unidades de conservação (UC) de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) são contempladas na região litorânea do Paraná. Estas unidades
de conservação geram valoração de bens e serviços ambientais ou ecossistêmicos, ou
seja, algum benefício ambiental, social ou econômico que pode ser via retorno de ICMS
ecológico ao município, reserva de recurso natural como, por exemplo, a conservação
da água, regulação climática e/ou estoque de carbono, dentre outros. E estas unidades
de conservação que geram serviços ambientais necessitam de gestores e instrumentos
de gestão ambiental para a melhor oferta e visualização dos serviços prestados a
sociedade. Sendo assim, o Tecnólogo em Gestão Ambiental pode encontrar
oportunidades de empreendimento sustentável a partir destas UC’s seja pela
consultoria, ou por elaboração de serviços ou produtos ambientais que possam ser
aplicados aos serviços ambientais ofertados por estas unidades que podem ser
públicas ou privadas.

Figura 01. Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral e uso sustentável do litoral do Paraná
(Silva et al., 2016).

Indicadores populacionais e educacionais para o município de Paranaguá.
Os gráficos abaixo mostram matrículas em Paranaguá nos diferentes níveis de
ensino e complementadas por três tabelas na sequência com dados complementares.
Destaca-se o número de matrículas no ensino superior que é de 2540 matrículas
(figuras 02 e 03 e tabelas 2,3 e 4) no total de oferta por instituições, federal, estadual e
privada. Se considerarmos o número de estudantes na faixa etária com o tempo escolar
correto, ou seja, concluintes do ensino médio na idade cronológica correta veremos que
o número de vagas no ensino superior é menor do que o possível número de
estudantes egressos do ensino médio. Outro fato interessante também é observado no
gráfico abaixo que é o número de matrículas na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) com aproximadamente 3000 matrículas, pois, muitos estudantes
egressos desta modalidade de ensino demandam curso superior porque aspiram a
continuidade e verticalidade na sua formação, principalmente o jovem estudante
trabalhador e estudantes com menores oportunidades de continuidade de seus
estudos. Desta forma, a proposta vislumbra a possibilidade destes estudantes
ingressarem no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Figura 2. Gráfico de população por distribuição etária em Paranaguá.

Fonte: IBGE 2010/Ipardes 2012.

Sendo assim, a oferta de 40 vagas no ensino superior abre mais uma
possibilidade de formação profissional e opção de nível de formação, além de ampliar o
número de oferta de vagas na micro região com IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) marcadamente baixo na região litorânea.
Figura 3. Gráfico com dados de matrículas no ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos
e superior no município de Paranaguá.

Fonte: IBGE 2010/Ipardes 2012.

Tabela 2. Matrículas no ensino regular em diferentes níveis da educação básica em 2012.

Tabela 3. Matrículas na educação especial e de jovens e adultos (EJA) em 2012.

Tabela 4. Matrículas na educação superior segundo a dependência administrativa em 2012.

A Taxa de Escolarização Líquida que é outro indicador do Ensino Superior que o
MEC adota, mostra que o estado do Paraná tem a terceira maior taxa de escolarização

líquida com 21,3%. Esta taxa mostra que o Paraná é o terceiro estado com jovens
estudantes entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior presencial ou a
distância (Figura 04). Esta informação corrobora com as informações de matrículas no
ensino médio e superior e jovens na idade universitária, mostrando que há demanda de
vagas no ensino superior no município de Paranaguá e região litorânea do Paraná.
Figura 4. Gráfico com a taxa de escolarização líquida em 2013.

Fonte: INEP/MEC.

Outro indicador interessante é a relação nível de escolaridade e remuneração
por meio da avaliação direta entre o rendimento médio e grau de escolaridade
apresentado no gráfico abaixo (Figura 05):
Figura

05.
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2012/2013.
Fonte: INEP/MEC.
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Por estes motivos, o presente curso pretende ofertar 40 vagas anuais no curso
presencial de Tecnologia em Gestão Ambiental o que ampliará as vagas e
oportunidades nesta modalidade de ensino promovendo assim a possibilidade de
elevação de formação escolar elevando assim as chances e oportunidades de aumento
de renda para a população e ampliar a intervenção do Instituto no desenvolvimento
sustentável regional.

Articulação Institucional
Devido a importância da área ambiental para região litorânea do Paraná e a
grande demanda por cursos superiores na referida região, foi feito um levantamento
dos cursos de graduação na área ambiental nos sete municípios do litoral do Paraná.
Neste foram identificados cinco cursos, sendo estes Bacharel em Biologia, Licenciatura
em Biologia, Licenciatura em Ciências, Gestão Ambiental (Bacharel) e Engenharia
Sanitária e Ambiental. A partir deste ponto, foi feito contato com os coordenadores
destes cursos buscando levantar informações sobre os mesmo, além de iniciar um
processo de articulação institucional.
O levantamento de cursos na área ambiental mostrou que atualmente já existem
alguns cursos presenciais para atender a esta necessidade na região litorânea, porém,
nenhum curso Tecnólogo e com as características voltadas ao perfil de formação que
se propõe. Por este motivo, numa tentativa de resumir as informações levantadas, a
tabela abaixo traz um resumo de algumas características destes cursos ofertados na
região.

Tabela 5. Resumo das informações sobre cursos na área ambiental ou correlata nas diferentes

instituições ofertantes no litoral do Paraná.

Fonte: os autores.

Não obrigatório

400 horas
(escolas)

400 horas
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(interno)

Estágio

Não obrigatório

Paranaguá
Paranaguá
Matinhos
Matinhos

UNESPAR
UNESPAR
UFPR CEM

UFPR Litoral

UFPR Litoral

Ciências
Biológicas –
licenciatura
Licenciatura em
Ciências
Gestão Ambiental
Engenharia Ambiental

Município

Pontal do Paraná

Instituição

Ciências Biológicas
– Bacharel

Curso

Sugestões para o
novo curso

Tecnólogo;
Curso prático;
Parceria com
empresas;
Articulação com
outras
instituições de
ensino

Mercado de
Trabalho

Candidato
/vaga

Motivos de
evasão

Evasão
(%)

Grande
concorrência
com outros
cursos;
alguns
buscam a
licenciatura
como opção

3

60

Grande
maioria
trabalha nas
diferentes
escolas
(PSS)

Curso
integral;
Disciplinas
pesadas
mo primeiro
ano;
poucas
bolsas

1,1

Tecnólogo; Foco
nas Unidades de
Conservação;
Analista
Ambiental;
Biologia;
Ecologia

Procura na
área da
Educação;
Poucos
concursos

Curso amplo;
Sem prérequisitos;
Noturno

Grande
concorrência
com outros
cursos; Perfil
socioambien
tal; Aluno
crítico com
perfil
acadêmico

Vincular cursos
aos conselhos.

Curso novo;
Curso bem
visto pela
prefeitura

Público

70% de
Paranaguá;
Restante
Antonina e
Matinhos; 22
anos; Renda de
1 a 4 salários
mínimos

90

70

50% Matinhos,
30% Paranaguá,
10% Guaratuba,
10% outras
regiões; Idade
entre 17 a 50
anos (maioria
30)

1,5

Problema
relacionado
a retenção
(alguns
alunos
optam por
uma
graduação
mais longa
devido as
bolsas)

20-30

50% Paranaguá,
restante de
lugares diversos;
18 a 23 anos;
Maioria vindos
de escolas
públicas.

3

Disciplinas
pesadas
(matemátic
a); Muitos
retidos;
Falta
infraestrutur
a; Aluguel
da região é
caro

primei
ra
turma

50% Paranaguá;
20 anos, maioria
de escolas
públicas.

1,9

PPP
diferente;
Conciliar
trabalho e
estudo
(curso
noturno)

Estas informações foram utilizadas não só para um diagnóstico dos cursos
ofertados na região, mas para a construção da presente proposta, buscando evitar
sobreposições dos futuros egressos e perfil de formação. Neste sentido, a tabela
apresenta uma sobreposição de área ou público, estes ainda ficam distantes da
presente proposta devido a carga horária, categoria (sendo o presente curso o único
Tecnólogo), município e atuação dos egressos.
Além disso, o curso com maior aproximação, Gestão Ambiental da UFPR,
segundo relato do seu coordenador e análise da PPC do referido curso é diferente no
perfil de formação e carga horária. Além disso de acordo com o relato do coordenador
do curso deverá ter uma mudança, onde o curso de Bacharelado em Gestão Ambiental
deverá ser extinto e transformado em Bacharelado em Biologia num futuro próximo,
devido às características de formação, vocação e interesse dos docentes do curso.
Vale ressaltar que até o presente momento, não há nenhuma oferta de um curso EaD
na área relacionada a Gestão Ambiental em nível superior para região .
Além do mundo acadêmico, associado ao perfil articulador de alguns professores
do Eixo meio ambiente/recursos naturais, atualmente há um Termo de Cooperação
Técnica com instituições da área ambiental, como a Fundação Grupo O Boticário em
formato de minuto (Anexo VI). Esta ONG atualmente incentiva e financia projetos e
pesquisas na área ambiental, e neste momento financia um projeto do eixo em parceria
com o eixo de informação do campus.
Atualmente, também está sendo construído um Acordo de Cooperação Técnica
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através da sua Secretaria de Biodiversidade
e Floresta. Destacando a importância do IFPR como instituição federal na área
ambiental e preocupada com a gestão de áreas protegidas e com as mudanças do
clima e a formação de profissionais preparados para trabalhar nestes temas, o foco
deste acordo ainda está em construção e a minuta está em anexo (Anexo VI).

3.3 OBJETIVOS
Formar profissionais de maneira integral e técnica para uma inserção

competente e construtiva na sociedade em que ele vive, estimulando a construção de
competências que contemplem habilidades, conhecimentos e comportamentos que
atendam não só às demandas regionais ou os setores produtivos locais, mas também
globais, buscando assim minimizar e gerir conflitos socioambientais.
Além disso, o presente Curso pretende oferecer aos seus estudantes
oportunidades para construção de competências voltadas à perspectiva do mundo do
trabalho, bem como na melhoria da sociedade na qual ele vivencia.
No âmbito da formação técnico-científica do Tecnólogo em Gestão Ambiental,
pretende-se ofertar disciplinas e atividades didático-pedagógicas vivenciais voltadas a
realidade do trabalho do gestor ambiental no mundo do trabalho, de maneira que
contemple conhecimentos teóricos e práticos para instrumentalizar às práticas e ações
profissionais de acordo com a recomendação do Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia do MEC de 2016 para o tecnólogo em Gestão Ambiental que
é:
“Planejar, gerenciar e executar atividades de diagnóstico, avaliação de impacto
ambiental, proposição 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
pareceres técnicos na área de formação”.

Objetivos Específicos
•

Estimular reflexões críticas e o pensamento sistêmico de forma a viabilizar

a construção de soluções de gestão economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente corretas;
•

Favorecer o desenvolvimento de uma postura interdisciplinar e autônoma

dos gestores visando capacitá-los para a construção de projetos ambientais e
socioambientais e para a tomada de decisões adequadas ao melhoramento da
qualidade do ambiente;

•

Desenvolver uma abordagem interdisciplinar da questão ambiental,

visando uma perspectiva integrada da gestão do meio ambiente e da conservação dos
recursos naturais;
•

Oferecer ferramentas que auxiliem os acadêmicos na compreensão e

análise das questões ambientais atuais e sua relação com as questões econômicas,
políticas, culturais, científicas e tecnológicas, sociais e de sustentabilidade, que
permitam transformar os desafios e restrições ambientais em oportunidades de
negócios mais sustentáveis;
•

Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos ambientais,

econômicos e sociais resultantes da produção e prestação de serviços por meio da
gestão

e

incorporação

de

novas

tecnologias

e

da

sustentabilidade

em

empreendimentos;
•

Incentivar a formação de profissionais empreendedores para atuar no

contexto das organizações públicas, privadas e terceiro setor, auxiliando no
desenvolvimento de atividades sustentáveis;
•

Promover o desenvolvimento de profissionais éticos e comprometidos com

as causas e questões ambientais regionais, nacionais e globais.

3.4 FORMAS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E MOBILIDADE ACADÊMICA
As formas de acesso ao curso de Tecnologia em Gestão Ambiental são
regulamentadas pela Resolução 55/2009, e são:
I.

Processo seletivo;

II.

Processo seletivo simplificado;

III.

Sistema de seleção unificada/SISU;

IV.

Ingresso para portadores de diploma de graduação;

V.

Ingresso de estudantes estrangeiros através de convênio cultural;

VI.

Ingresso de alunos especiais;

VII.

Transferência.

A elaboração do Edital do processo seletivo de ingresso é de responsabilidade

da Pró-Reitoria de Ensino, articulada com a Direção Geral do Campus Paranaguá. As
demais formas de ingresso estão regulamentadas nos Artigos 39 ao 57 da Resolução
55/2011 do IFPR.
A permanência do discente é garantida por política de apoio estudantil do IFPR
que compreende um conjunto de ações voltadas aos estudantes regulamentada pela
Resolução 05/2010 e retificada pela Resolução 53/2011. Basicamente estas políticas
compreendem a concessão de bolsas de estudos como: bolsa de monitoria, iniciação
científica, extensão, inclusão social e assistência complementar (moradia, alimentação,
transporte).
A mobilidade acadêmica é regulamentada pela Pró-Reitoria de Ensino por Edital
anual específico para Transferência Interna e Externa. Como transferência interna
entende-se a transferência de estudante regularmente matriculado em curso do IFPR
para outro curso de mesmo nível e forma de oferta, no mesmo Campus ou em outro
campus do IFPR, a partir do 2º (segundo) período letivo do curso, mediante a existência
de vaga, seguindo os critérios divulgados pelo Edital. Para transferência externa
disponibiliza-se para estudante matriculado em curso superior de outras instituições de
ensino superior o ingresso em curso de mesmo nível e forma de oferta no IFPR, a partir
do 2º (segundo) período letivo do curso mediante a existência de vaga, seguindo os
critérios divulgados pelo Edital.

3.4.1 Bolsas de Pesquisa, Bolsas de Extensão e Inclusão Social
São Programas de Bolsas de Estudos do IFPR:
•

Programa Institucional de Iniciação Científica;

•

Programa de Bolsas de Extensão;

•

Programa de Bolsas de Inclusão Social;

•

Programa de Auxílio Complementar ao Estudante;

•

Programa de Bolsas de Monitoria;

•

Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação.

O

Programa

Institucional

de

Iniciação

Científica

é

voltado

para

o

desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de
graduação e integra todos os programas de iniciação científica de agências de fomento.
Este programa encontra-se regulamentado pela Resolução 11/2011.
O Programa de Bolsas de Extensão tem por objetivos principais incentivar as
atividades de extensão com vistas à produção e divulgação do conhecimento a partir da
realidade local, contribuir com a formação do estudante em seus aspectos técnico
tecnológico e humano, promover a participação de servidores e estudantes em
atividades de integração com a sociedade, incentivar a interação entre o conhecimento
acadêmico e o popular contribuindo com políticas públicas, assim como, colaborar com
a articulação entre ensino pesquisa e extensão.
O Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS consiste em oportunizar aos
alunos, com vulnerabilidade socioeconômica, remuneração financeira como incentivo à
participação em propostas acadêmicas, que contribuam com a sua formação. Para a
participação

no

referido

programa

será

considerado,

além

da

avaliação

socioeconômica, o risco de abandono, reprovação ou dificuldades de desempenho do
estudante no curso. Este programa foi criado pela Resolução 64/2010.
Também faz parte da Política de Apoio Estudantil do IFPR, o Programa de
Auxílio Complementar ao Estudante – PACE. O PACE está regulamentado pelas
Resoluções da Política de Apoio Estudantil e da Instrução Interna de Procedimentos N°
20/PROENS, de 27/02/2012 e objetiva oferecer apoio aos estudantes regularmente
matriculados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, propiciando recurso
financeiro mensal, por meio da oferta de auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxíliotransporte, contribuindo para sua permanência, melhoria do desempenho acadêmico e
conclusão do curso.
Este programa tem como objetivos despertar vocação científica e incentivar
novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, propiciar à Instituição um
instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de

graduação, estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação,
contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, contribuir de forma
decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação,
estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades
científica, tecnológica e artística-cultural, proporcionar ao bolsista, orientado por
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem
como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade,
decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de
pesquisa, além de contribuir para a formação científica de recursos humanos que se
dedicarão a qualquer atividade profissional.
O PIIC do IFPR é regulamentado através da Resolução CONSUP nº 11/11.
O Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS consiste em oportunizar aos
alunos, com vulnerabilidade socioeconômica, remuneração financeira como incentivo à
participação em propostas acadêmicas, que contribuam com a sua formação. Para a
participação

no

referido

programa

será

considerado,

além

da

avaliação

socioeconômica, o risco de abandono, reprovação ou dificuldades de desempenho do
estudante no curso.
O estudante poderá participar do Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão
Social através de diversas atividades vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão ou
ainda àquelas atividades administrativo-pedagógicas, tais como: coordenações de
curso, bibliotecas, laboratórios, unidades administrativas (tanto nos Campi como nas
Pró-Reitorias, Gabinete do Reitor e Assessorias da Reitoria) entre outros, sendo que,
em qualquer um dos projetos/propostas ou atividades em que o estudante for
selecionado será obrigatória a orientação direta de um responsável docente ou técnicoadministrativo.
A regulamentação do Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social está
expressa na Resolução CONSUP nº 64/10.

3.4.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores
O aproveitamento de estudos anteriores está regulamentado no Capítulo VI da
Resolução nº55/2011, e está alinhada com a LDB (Lei nº 9394/96). Segundo este
regulamento, nos cursos de Graduação, o aproveitamento de ensino compreende a
possibilidade de aproveitamento de disciplinas cursadas em outro curso de ensino
superior, quando solicitado pelo aluno. (BRASIL, 1996).
O pedido de aproveitamento de estudos deverá ser avaliado por Comissão de
Análise composta de professores da área de conhecimento, seguindo os critérios:
● correspondência entre as ementas, os programas e a carga horária cursados na
outra instituição e as do curso do IFPR. A carga horária cursada não deverá ser
inferior a 75% daquela indicada na disciplina do curso do IFPR;
● além da correspondência entre as disciplinas o processo de aproveitamento de
estudos poderá envolver avaliação teórico e/ou prática acerca do conhecimento
a ser aproveitado.
Os procedimentos necessários para solicitação de aproveitamento de estudos
anteriores e outras normativas estão descritos na Resolução 55/2011 – IFPR.

3.4.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores
De acordo com a Resolução 55/2011 entende-se por Certificação de
Conhecimentos Anteriores a dispensa de frequência em componente curricular do
curso do IFPR em que o estudante comprove excepcional domínio de conhecimento
através da aprovação em avaliação. A avaliação será realizada sob responsabilidade
de Comissão composta por professores da área de conhecimento correspondente,
designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus, a qual
estabelecerá os procedimentos e os critérios para a avaliação, de acordo com a
natureza do conhecimento a ser certificado.
A avaliação para Certificação de Conhecimentos Anteriores poderá ocorrer por
solicitação fundamentada do estudante, que justifique a excepcionalidade, ou por
iniciativa de professores do curso.

Não se aplica a Certificação de Conhecimentos Anteriores para o componente
curricular de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Os procedimentos necessários para solicitação de certificação de conhecimentos
anteriores e outras normativas estão descritos na Resolução 55/2011.

3.4.4 Expedição de Diplomas e Certificados
O estudante que frequentar todos os componentes curriculares previstos no
curso, tendo obtido aproveitamento em todos eles, frequência mínima de setenta e
cinco por cento (75%) das horas-aula, aprovação na unidade curricular de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e comprovação das Atividades Complementares, antes do
prazo para jubilamento, receberá o diploma de concluinte do curso, que será obtido
junto à Secretaria Acadêmica de seu Campus, após ter realizado a colação de grau na
data agendada pela Instituição. Os procedimentos necessários para expedição do
diploma e outras normativas estão descritos na Resolução 55/2011.
O estudante concluinte de curso poderá requerer, após a sua Formatura,
declaração de Conclusão de Curso junto à Secretaria Acadêmica de seu Campus.

3.5 PERFIL DO EGRESSO
Ao seguirmos o Catálogo Nacional de Cursos proposto pelo Ministério da
Educação, podemos caracterizar o Tecnólogo em Gestão Ambiental como um
profissional que: Planeja, gerencia e executa atividades de diagnóstico, proposição de
medidas mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas; Coordena equipes
multidisciplinares de licenciamento ambiental; Elabora, implanta, acompanha e avalia
políticas e programas de educação ambiental, gestão ambiental e monitoramento da
qualidade ambiental; e Vistoria realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em
sua área de formação.
Além desta formação básica proposta pelo MEC, contextualizando a possível
realidade profissional em que poderá vivenciar, espera-se desse profissional a uma
Visão Sistêmica voltada a capacidade de resolver problemas.

Ao final do curso também espera-se deste profissional a capacidade de
compreender a sociedade, especialmente comunidades litorâneas, sua gênese e
transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da ação humana
e do seu papel como agente social. Para isso este será capacitado a utilizar métodos
de análises para identificação dos processos de degradação natural e dos parâmetros
de qualidade ambiental do solo, da água doce ou marinha e do ar. Neste sentido, o
profissional poderá analisar os aspectos sociais, econômicos, culturais e éticos
envolvidos nas questões de exploração dos recursos naturais, sejam estes continentais
terrestres e aquáticos e recursos marinhos.
Além disso, ao final do curso espera-se um profissional autônomo; proativo; e
empreendedor. Este com habilidade para manusear com técnica os instrumentos e
equipamentos específicos de laboratórios e de campo da área de meio ambiente,
voltando seus conhecimentos para: Interpretar laudos; Produzir Dados; Associar e
Integrar Informações.
Munido destas informações o Tecnólogo em Gestão Ambiental poderá
desenvolver campanhas educativas para a conservação e preservação do meio
ambiente e da qualidade de vida. Além de demonstrar capacidade de trabalhar em
equipe multidisciplinar de estudos ambientais, agindo com responsabilidade e
criatividade.
Desta forma, para manter o desenvolvimento econômico na região necessita-se
de formação humana mediar as questões burocráticas entre as empresas e os órgãos
de fiscalização, gerir conflitos e respeitar a diversidade cultural e ambiental.

3.5.1 Áreas de atuação do egresso
Por se tratar de um Curso Tecnológico, os egressos deste beneficiam-se da
crescente aceitação no meio acadêmico desta modalidade de nível superior e algumas
vantagens percebidas na caracterização da demanda, para atuação tanto no meio
empresarial, quanto junto aos órgãos públicos, além de entidades do Terceiro Setor,
muitas delas voltadas para as questões ambientais na Zona Costeira.

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
proposto pelo Ministério da Educação (MEC) o profissional egresso poderá atuar em
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 nãogovernamentais; Órgãos públicos; Institutos e Centros de Pesquisa; Instituições de
Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Nos diversos setores elencados acima, entre as atividades profissionais do
gestor ambiental a ser formado no IFPR - Campus Paranaguá, podemos citar: a coleta
e tratamento de dados primários e secundários; análises laboratoriais de amostras para
os meios físico e biológico; organização, gestão e execução de trabalhos de campo
com instrumentação ambiental; venda técnica de produtos e serviços na área
ambiental. Além das possibilidades de atuação profissional nos meios formais de
atuação como o setor privado, público, pesquisa científica e terceiro setor o egresso do
curso de Tecnologia em Gestão Ambiental terá sua formação voltada a possibilidade de
empreender na área ambiental, ampliando assim as possibilidades de atuação
profissional no mundo trabalho que se apresentará ao futuro tecnólogo em gestão
ambiental.

3.5.2 Acompanhamento de egressos
Entende-se ser de fundamental importância para uma instituição esta ação junto
a egressos porque ela permite avaliar a eficácia de sua atuação e a promoção de
eventuais mudanças consideradas necessárias, proporcionando a implementação de
políticas e estratégias de melhoria da qualidade no exercício de suas atividades, de
modo a atender as necessidades da sociedade. Analogamente os egressos constituem
uma fonte de orientação e estímulo aos estudantes, destacando-se a motivação para o
empreendedorismo inovador. Eventos para troca de experiências e estímulo aos alunos
já são praticados, não de forma generalizada entre os institutos.
Há institutos que reconhecem a importância do acompanhamento sistemático

dos egressos, especialmente, do ponto de vista da missão de apoio à inovação, de
acompanhamento de ex-alunos em startups, Incubadoras, Hotéis tecnológicos, Espaço
de Empreende e Parques Tecnológicos.
O acompanhamento do egresso se dará pela manutenção de um banco de
dados a respeito dos ex-alunos. Neste banco além do cadastro pessoal existirão
questionários de acompanhamento que serão encaminhados aos egressos anualmente.
Estes questionários objetivam identificar e quantificar a atuação do profissional após
conclusão do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Além disso, serão utilizados
como instrumentos de avaliação do Curso, que deve estar em constante
aperfeiçoamento.

3.5.3 Registro profissional
Os tecnólogos em Gestão Ambiental podem optar pelo Conselho Regional de
Química (CRQ) ou Conselho Regional de Administração (CRA), observando as
vantagens específicas de atribuições profissionais definidas por cada um dos conselhos
conforme as pretensões de atuação no mercado de trabalho.
No Conselho Federal de Química o curso é enquadrado na área de química
tecnológica, principalmente pelo fato de, as suas componentes curriculares possuírem
conteúdos voltados para competências e habilidades para a gestão de água, efluentes
líquidos, resíduos sólidos, gases e particulados a partir de tecnologias de controle
ambiental. Enquanto no Conselho Federal de Administração, enquadra-se como gestão
de procedimentos de controle ambiental considerando a sua área de atuação e as
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação no Catálogo de Curso de
Tecnologia.

3.6 PERFIL DO CURSO
O Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá procura equilibrar os aspectos conceituais e práticos em todas as
suas componentes curriculares. Recursos laboratoriais são constantemente utilizados, o

que propicia ao aluno a vivência das teorias que lhes são apresentadas. A
segmentação semestral das componentes curriculares permite que o aluno direcione
seu aprendizado como em uma estrutura de blocos. As componentes curriculares foram
cronologicamente configuradas para facilitar o trabalho interdisciplinar e permitir um
aprendizado crescente e construtivo.
As disciplinas de projetos que são ofertadas em todos os semestres tem como
objetivo principal colocar o estudante em contato com as diferentes possibilidades de
contextualização com o mundo do trabalho.
Por sua vez, as ementas das componentes curriculares foram desenhadas tanto
para atenderem um conjunto de trabalhos interdisciplinares onde o aluno trabalha
simultaneamente os conteúdos de diferentes componentes curriculares e desenvolve
suas habilidades comportamentais.
Desta forma, o presente Curso pode ser resumido em três principais Domínios: o
Teórico, o Instrumental e o Atitudinal (envolvendo valores humanísticos), estes tendo
como base:
✓ Caráter teórico-prático do curso;
✓ Voltado a realidade dos estudantes;
✓ Interdisciplinar por meio de temas transversais;
✓ Conexão com o Mundo do Trabalho, promovendo a visão crítica;
✓ Estímulo à formação diversa e multidisciplinar dos estudantes, e;
✓ Estímulo à formação continuada dos egressos.

3.6.1 Relação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação
No IFPR, o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação têm seus objetos
definidos a partir do permanente estudo dos aspectos regionais, que indicam as
aproximações e as diferenças entre os fatores de desenvolvimento como um dos
pontos de partida para o planejamento das ações nos diferentes campus, respeitando,
certamente, as especificidades de cada região (IFPR, 2014, p. 31). Assim sendo, o
Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental visa respeitar as especificidades do litoral

paranaense, do ponto de vista social, ambiental, político e econômico.
O desenvolvimento econômico e social não só da região litorânea do estado do
Paraná, mas do Brasil, passa pela estruturação e crescimento do setor produtivo e dos
arranjos produtivos locais, por meio de novos produtos e/ou processos inovadores e
sustentáveis (IPEA, 2008).
Na presente proposta, a relação do processo formativo, mundo do trabalho e
desenvolvimento regional, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação, é
considerada como fundamento da estrutura do curso e como elemento de propulsão do
desenvolvimento sustentável no litoral do Paraná.
Assim, o curso deve estabelecer uma relação de cooperação com os arranjos
produtivos locais, com o setor industrial e portuário e com os órgãos de controle e
gestão. Nesse sentido, o incentivo à pesquisa, à extensão e à inovação devem ser
constantes durante o processo formativo, e se estendendo ao apoio pós-formativo aos
egressos. O apoio de um Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT é condição necessária
para que o nosso campus se relacione, de forma estruturada e planejada, com o mundo
do trabalho.
Ao longo do processo formativo, será promovido, o resgate da criatividade, a
experiência extensionista e o desenvolvimento de novos produtos e/ou processos, a
partir de pesquisas científicas de excelência, com a formação, em escala, de jovens
profissionais de ciência e tecnologia aptos a inovarem, induzirem e também trabalharem
com a gestão da inovação.
Outras estratégias de integração também podem ser possíveis, como por
exemplo: projetos interdisciplinares que sejam capazes de integrar áreas de
conhecimento, promover a utilização de TICs, de apresentar resultados práticos e
objetivos e que tenham sido propostos pelo coletivo envolvido no projeto;
implementação sistemática, permanente e/ou eventual de cursos de extensão,
seminários, fóruns, palestras, semanas de curso e outros que articulem os currículos a
temas de relevância social, local e/ou regional e que potencializem recursos materiais,
físicos e humanos disponíveis; flexibilização de conteúdos por meio da criação de

componentes curriculares e de outros mecanismos de organização de estudos que
contemplem conhecimentos relevantes, capazes de responder a demandas pontuais e
de grande valor para a comunidade interna e externa; previsão de horas-aula, para
viabilizar a construção de trajetórias curriculares por meio do envolvimento em eventos,
em projetos de pesquisa e extensão, em componentes curriculares optativos e outras
possibilidades; previsão de espaços para reflexão e construção de ações coletivas, que
atendam a demandas específicas de áreas, cursos, campus e Instituição, tais como
fóruns, debates, grupos de estudo e similares; oferta de intercâmbio entre estudantes
de diferentes campi, institutos e instituições educacionais considerando a equivalência
de estudos.
Desta forma, a integração entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação será
estimulada ao longo do curso por meio do desenvolvimento de atitudes e ações
empreendedoras e inovadoras dos estudantes, tendo como foco as vivências da
aprendizagem para a capacitação e para a inserção no mundo do trabalho.
3.6.2 Metodologia e Estratégias Pedagógicas
O IFPR em sua dimensão político-pedagógica, ao afirmar a formação integral do
estudante, se compromete também com outro objetivo proposto, o da formação e o
aperfeiçoamento do capital humano. Desta forma, a formação não pode ficar restrita à
dimensão lógico-formal ou às funções ocupacionais do trabalho. Para avançar na
constituição de uma escola comprometida com a emancipação humana nos espaços de
contradição da sociedade contemporânea, o IFPR insere-se como um lugar de
aprender a interpretar o mundo para, então, poder transformá-lo a partir do domínio dos
conhecimentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais, bem como dos seus
processos de construção, necessários à superação dos conflitos sociais (IFPR, 2014, p.
31 - 33).
Desta forma, atualmente as estratégias pedagógicas são bastante dinâmicas e
cabe ao docente utilizá-las conforme seu entendimento. Naturalmente novas
estratégias surgem dia a dia com a experiência do docente. Dentre as estratégias mais
conhecidas tem-se: aulas teóricas, aulas práticas, grupos de estudo, seminários,

palestras, avaliações individuais, avaliações em grupo, utilização de recursos áudio
visuais, lousas digitais e laboratórios de informática.
Além disso, o modelo curricular, proposto neste projeto e atendendo o Decreto
nº. 8.268, de 18 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), não se utiliza o conceito de aluno
retido na série. Uma vez que o aluno obtenha aprovação em um determinado
componente curricular ele não terá que refazê-lo independentemente do contexto em
que se encontre. Ou seja, o aluno irá se matricular em todas as componentes
curriculares que forem possíveis, sempre respeitando, do PPC, a ordem cronológica
das componentes curriculares e o número máximo de horas-aulas semanal que ele
pode frequentar. Frisa-se que o aluno que possui dependências deve obrigatoriamente
matricular-se nestas componentes curriculares. Este modelo permite que o aluno
otimize seu tempo, uma vez que não terá de refazer componentes que já obteve
aprovação mesmo tendo reprovado em 4 ou mais componentes curriculares. Em casos
especiais, de acordo com o PPC do curso, permitirá que alunos antecipem
componentes curriculares de anos posteriores ao que está cursando. Também se
acredita que contribuirá para diminuição da evasão, uma vez que muitos alunos ficam
desestimulados quando necessitam repetir componentes que foram considerados
aprovados. Outro aspecto importante é a otimização de horários de aula do aluno na
semana e da conclusão do número de componentes curriculares ao longo do curso.
Além disso, o que reforça o presente Plano de Curso seriam as várias ações de
pesquisa realizadas pelos professores do Campus que proporcionam aos estudantes
um processo educativo para a investigação e o empreendedorismo, visando à inovação
e à solução de problemas científicos e tecnológicos, envolvendo todos os níveis e
modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento social. Neste sentido, a
pesquisa, articulada ao ensino, pode fornecer conhecimentos, problemas de
investigação e espaços para programas, projetos e cursos, incluindo também a
perspectiva da formação política (IFPR, 2014, p. 63).
Ainda, de acordo com o PDI a extensão social e tecnológica no IFPR está
alicerçada no desenvolvimento de ações internas e alinhamento com políticas nacionais

e estaduais, constituindo-se como processo voltado à emancipação humana, a partir de
relações institucionais formais ou não formais entre o instituto e a sociedade. Tais
ações são desenvolvidas em articulação com o ensino e com a pesquisa, interligando o
IFPR às demandas sociais e ao desenvolvimento de arranjos produtivos e culturais
locais (IFPR, 2014, p. 57).
Da mesma forma, os projetos e cursos de extensão que os estudantes poderão
realizar, podem contribuir para a identificação de novas linhas de pesquisa e para a
proposição de projetos que possam articular, de modo interdisciplinar: investigação,
apropriação do conhecimento e intervenção social. As ações de extensão e de
interação com a sociedade constituem um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar uma relação
transformadora entre o Instituto Federal e a sociedade (IFPR, 2011, p. 5 e 6). Esta ação
transformadora do IFPR não se realiza sem articulações institucionais nos diversos
vários âmbitos da sociedade, assim como necessita de recursos, os quais podem ser
adquiridos justamente por meio destas parcerias. Deste modo, será mais fácil
desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, bem como
realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2008, art. 6o, §
VII e VIII).
Por fim, o que se pretende com o Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é
que a educação e, por sua vez, a escola, estejam relacionadas ao mundo do trabalho
como a garantia à existência humana. Assim, o trabalho com os conflitos sociais exige
um aporte de conhecimentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais, que a
escola pode promover por meio de formação e o aperfeiçoamento do capital humano
local\regional. Desta forma, tratando-se das contradições e dos conflitos do litoral
paranaense, um processo de formação e aperfeiçoamento referenciado no capital
humano local\regional implica garantir aos sujeitos envolvidos as condições de
interpretar o mundo para, então, poder transformá-lo.

3.6.3 Educação Inclusiva
Ao buscarmos um curso que desenvolva nos estudantes o desenvolvimento de
várias habilidades relacionadas a realidade dos estudantes, a reflexão sobre inclusão e
diversidade cultural é um dos pontos fundamentais a ser trabalho. Estas ações em
consonância com a regulamentação das Políticas de Inclusão do decreto n° 5.296/2004
(BRASIL, 2004).
Para isso, o Campus Paranaguá conta hoje com o Núcleo de Atendimento as
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE). Este subsidia o Campus nas ações
e estudos voltados à inclusão de estudantes com dificuldades na aprendizagem
advindas de fatores diversos, a exemplo das altas habilidades, disfunções neurológicas,
problemas emocionais, limitações físicas e ausência total e/ou parcial de um ou mais
sentidos da audição e/ou visão.
Mais especificamente, para alunos com deficiência física estão disponíveis para
os estudantes: reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades
de serviços; rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação
de cadeira de rodas; banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; e bebedouros em altura
acessível aos usuários de cadeira de rodas.
Já para estudantes com deficiência auditiva, estão disponíveis: intérprete de
língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou
sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este
não tenha expressado o real conhecimento do aluno; e possibilidade de flexibilidade na
correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico.
3.6.4 Integração com a Pós-Graduação
O Plano de Desenvolvimento Institucional orienta que as ações institucionais
devem viabilizar a verticalização do ensino com políticas articuladas entre os diferentes
níveis e modalidades de educação profissional, embasadas no princípio da unicidade
do Ensino, Pesquisa e Extensão. Para atender a esta orientação, o Campus Paranaguá
atualmente oferta desde o ensino técnico voltado a jovens e adultos em formação inicial

(PROEJA), o ensino médio integrado ao técnico, o ensino superior, até a pósgraduação lato sensu, e strictu sensu esta última prevista para os próximos anos.
Alinhado com este o objetivo, os estudantes que finalizarem o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental poderão se candidatar nos cursos de Especialização
em Gestão Ambiental ou Matemática Computacional do Campus Paranaguá. Além
destes dois cursos de pós-graduação latu sensu, o estudante pode se candidatar ao
mestrado acadêmico em Tecnologia que foi recentemente aprovado pela CAPES e terá
início em 2017. Esta pós graduação é strictu sensu na área da “Ciência, Tecnologia e
Sociedade” atualmente conta com a participação direta e indireta de alguns professores
do quadro docente deste Curso.
Outra forma de estímulo aos estudantes continuarem seu aprendizado seria
através de outras instituições parceiras do IFPR. Um exemplo disso seria a
Universidade Federal do Paraná - UFPR, que hoje possui vários cursos de pósgraduação relacionados com a área ambiental, como por exemplo, Mestrado em
Desenvolvimento Territorial Sustentável, Mestrado Profissional de Ensino das Ciências
Ambientais, Mestrado e Doutorado em Sistemas Costeiros e Oceânicos, estes
realizados no Setor Litoral e no Centro de Ciências do Mar, que ficam na mesma região
de atuação do Campus Paranaguá.
Além disso, vale ressaltar que alguns docentes do Curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental atuam em parceria com a UFPR no desenvolvimento de vários
projetos. Esta dinâmica, então, pode permitir que discentes do curso também se
envolvam em projetos de pesquisa de interesse comum, estimulando assim a
continuidade de seus estudos nestas áreas em outras instituições.

3.6.5 Tecnologias digitais de informação e comunicação
A inclusão tecnológica e o uso adequado de Tecnologias de Informação e
Comunicação – TICs como instrumento educacional são premissas incluídas na Lei de
Criação dos Institutos, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008).
Assim, seguindo as diretrizes da Rede de Educação Profissional Técnica e Tecnológica,

vários institutos têm viabilizado a implementação das TICs nos processos formativos.
(SERRA et al. 2008).
No âmbito do IFPR, as políticas das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) tem como premissa o suporte às atividades acadêmicas e de gestão (Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).
No contexto acadêmico, servem como instrumentos de formação, pesquisa,
coleta e armazenamento de dados, meio de acesso e de difusão da informação e do
conhecimento. No contexto de gestão, servem como instrumentos de automação,
controle e racionalização de processos acadêmicos e administrativos e dão suporte ao
planejamento, acompanhamento e avaliação institucional.
O IFPR tem um longo histórico da utilização de TICs, principalmente na oferta de
ensino à distância, mas também no cotidiano dos campi, por meio do uso de
ferramentas didáticas complementares como softwares especializados, robótica
educacional, procesadores educacionais (Arduino, Raspberry IP, etc), educomunicação,
blogs, entre outras, e conta com plataforma própria de Educação à Distância, o Sistema
Karavelas.
A utilização das TICs nos eixos de Meio Ambiente e

Recursos Naturais do

Campus Paranaguá vem sendo realizada desde a implementação dos cursos técnicos
de Aquicultura e de Meio Ambiente, e no curso de Especialização em Gestão
Ambiental, com ênfase na promoção de aprendizagem significativa e construção de
conhecimentos substantivos, e no curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
também serão utilizadas implementadas e utilizadas as TICs..
As principais TICs utilizadas nestes cursos são as ferramentas computacionais
especializadas (softwares), ferramentas de comunicação virtual, robótica educacional,
sistemas de projeção com captura de imagens de microscopia e tratamentos destas
imagens, sensores e ferramentas de apoio em sala de aula como Datashow,
SmartBoard, entre outros.
Além da continuação do uso das TICs nas atividades cotidianas descritas acima,
quando pertinente, o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental irá promover

projetos integradores interdisciplinares por meio da utilização de TICs como agente
dinamizador, orientador da construção dos saberes, porém, com reflexão crítica sobre o
uso de mídias em sala de aula e o desenvolvimento de habilidades instrumentais para a
otimização do uso das Tic’s na profissão. Entre as tecnologias avaliadas para o curso
serão priorizadas as seguintes TICs: a oferta de conteúdos complementares por meio
do EaD quando necessário; a robótica educacional, por meio de robôs terrestres e
subaquáticos; sistemas de registro e análises georeferenciadas (geoprocessamento)
com uso de GPS e outros; Aplicações da plataforma STELLA em Ecologia de Sistemas
e modelagem voltada aos sistemas ambientais; aprendizagem mediada por ferramentas
da Web 2.0 (Prezi, PPT, C-Maps Mapas Mentais, entre outros); programação de
microprocessadores didáticos (Raspberry IP e Arduino) e rede sensores ambientais
(sensores educacionais); vídeo e foto amostragem laboratorial e de campo; sistemas
online de comunicação (blogs), construção de Páginas Web (WordPress) e redes
sociais para divulgação de resultados de projetos, sempre que possível, explorando as
plataformas livres e colaborativas.
Desta forma o estudante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
do Instituto federal do Paraná – Campus Paranaguá será exposto e estimulado
constantemente de forma estruturada às TICs para se instrumentalizar e correlacionar
suas aplicações no exercício profissional de Gestor Ambiental,

3.7 AVALIAÇÃO

3.7.1 Avaliação da Aprendizagem
A avaliação do processo ensino-aprendizagem considera as normatizações da
LDB e também da Portaria 120/2009 do IFPR (IFPR, 2009), segundo a qual se concebe
a aprendizagem como um processo no qual tanto docentes quanto discentes são
sujeitos conscientes e ativos, imersos em um universo cultural com histórias
particulares de vida.
O artigo 24 da LDB orienta para uma avaliação contínua e cumulativa. O ensino

há de ser permeado pelo olhar avaliativo do professor, produzindo informações e
retroalimentando o processo de ensino aprendizagem. (BRASIL,1996).
Após o término do semestre letivo, segundo consta no calendário acadêmico do
Campus, haverá aplicação de instrumento avaliativo de recuperação da aprendizagem,
sendo o critério de atribuição do conceito final previsto no plano de ensino do
componente curricular.
As avaliações e estudos de recuperação são de responsabilidade do professor,
respeitada a autonomia didático/metodológica para definir quais os instrumentos mais
adequados a serem utilizados para sanar as lacunas de aprendizagem.
Alunos em processo de adaptação, (transferidos ou que vierem de uma grade
que não está mais vigente), serão matriculados no período mais adequado ao curso,
desde que não seja em componentes curriculares que exijam pré-requisitos.
A atividade de avaliação, realizada pelo professor, permitirá a identificação
daqueles alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do curso e que
deverão ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem, onde serão
oferecidos estudos de recuperação. As avaliações e estudos de recuperação serão
planejados e efetuados pelos professores de acordo com os princípios da avaliação
previstos na proposta pedagógica da instituição, incluindo liberdade e autonomia
relacionados a aspectos didático-metodológicos para definir qual a metodologia e
instrumentos avaliativos são mais adequados à realidade.
Os meios para a operacionalização da avaliação e os critérios de avaliação,
estão descritos nos Art. Nº 6 e 7 da Portaria nº 120/2009 do IFPR (IFPR, 2009). Em
linhas gerais os instrumentos de avaliação, entre outros, serão seminários; trabalho
individual e grupal; teste escrito e/ou oral; demonstração de técnicas em laboratório;
dramatização; apresentação do trabalho final de iniciação científica; artigo científico;
Trabalho de conclusão de curso; portifólios; resenhas; auto avaliação; entre outros. É
obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária
total do período letivo conforme Art. Nº 73 da Resolução 54/2011. (IFPR, 2011).
No processo de recuperação paralela, serão desenvolvidas atividades, definidas

previamente pelo docente tendo em vista subsidiar, provocar e buscar promover o
desenvolvimento do(a) estudante nos diferentes aspectos (cognitivos, afetivos, sociais e
psicomotores).
Conforme as normas vigentes e orientações da Pró-Reitoria de Ensino e a
Portaria IFPR 120/09, utilizaremos a avaliação com a atribuição de um conceito que
expresse o desenvolvimento do aluno, com a seguinte categorização estabelecida para
a construção da competência:
Conceito A = quando a aprendizagem do aluno foi PLENA e atingiu os objetivos
propostos no processo de ensino e aprendizagem;
Conceito B = a aprendizagem do aluno foi PARCIALMENTE PLENA e atingiu
níveis desejáveis aos objetivos propostos no processo ensino aprendizagem;
Conceito C = a aprendizagem do aluno foi SUFICIENTE e atingiram níveis
aceitáveis aos objetivos propostos, sem comprometimento á continuidade no processo
ensino aprendizagem;
Conceito D = a aprendizagem do aluno foi INSUFICIENTE e não atingiu os
objetivos propostos, comprometendo e/ou inviabilizando o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem.
Para que um aluno seja considerado aprovado em um determinado componente
curricular ele deverá obter no mínimo conceito C e ter a frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária total do período letivo.

3.7.2 Plano de Avaliação Institucional
O Plano de Avaliação Institucional do Instituto Federal do Paraná atende às
orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
instituído pela Lei 10.861/2004, e tem por objetivo a promoção da qualidade de ensino
nesse nível de educação. (BRASIL, 2004).
Para o acompanhamento, discussão e execução da Avaliação Institucional, a Lei
10861/2004 prevê a criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que, conforme o
Relatório de Auto Avaliação do IFPR (2010,p. 17), tem como atribuições “coordenar e

articular o processo de Avaliação Institucional, bem como disponibilizar o resultado final
à comunidade acadêmica.”
A CPA do IFPR é composta por docentes, técnicos administrativos, discentes e
representantes da comunidade paranaense. Por ser uma instituição multicampi, a CPA
contém representantes dos diversos Campus da instituição que, em seus trabalhos,
pretendem levantar, anualmente, as potencialidades, as fragilidades e as ações
estratégicas para a melhoria da qualidade do Ensino Superior no IFPR, levando em
consideração as dimensões previstas na legislação para esse nível de ensino.

3.7.3 Avaliação do Curso

3.7.3.1

Avaliação Externa

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior foi instituído pela Lei nº
10861/2004 - SINAES. Ao SINAES cabe promover a avaliação externa englobando a
avaliação das Instituições, dos Cursos e do desempenho dos estudantes.
O INEP/MEC, órgão responsável pela operacionalização da avaliação no âmbito
do SINAES, disponibiliza em meio eletrônico, orientações gerais elaboradas pela
Comissão Nacional de Avaliação – CONAES.
Estas orientações envolvem as dinâmicas, procedimentos e mecanismos a
serem observados pelas comissões de avaliação de Instituições e de Cursos, e,
ocorrem conforme cronogramas emanados do INEP. Nas visitas “in loco” e também, no
preenchimento do formulário eletrônico, as Instituições são avaliadas em todas as
dimensões, basicamente pautadas na organização didático-pedagógica, corpo docente
e infraestrutura material e física.
A avaliação externa constitui um dos aspectos básicos para o necessário
aprimoramento da qualidade de ensino, do planejamento e da gestão da Instituição e
dos Cursos.
A integração entre avaliação interna e externa no IFPR, parte do princípio de que
uma IES depende do exercício permanente de olhar para dentro de si mesma,

delineando uma visão global da Instituição e possibilitar, em curto prazo, as
reorientações que se fazem necessárias em todos os aspectos.
A avaliação do processo de formação acadêmica – ENADE consiste de um
exame que, ao avaliar o desempenho do estudante no início e ao final do curso, permite
analisar os conhecimentos adquiridos. Outro indicador considerado pelos avaliadores
externos, em seus pareceres, são os documentos prévios por eles analisados tais como
o Censo Educacional, Cadastro Docente e o Formulário Eletrônico com recortes do
Projeto
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Desenvolvimento Institucional – PDI.

3.7.3.2 Avaliação Interna
A avaliação interna constitui outro aspecto importante para o necessário
aprimoramento da qualidade de ensino, do planejamento e da gestão da Instituição e
dos Cursos.
Por meio dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) poderá se fazer
um exercício permanente de olhar para dentro de si mesma, delineando uma visão
minuciosa da instituição e do curso e possibilitar, em curto prazo, as reorientações que
se fazem necessárias em todos os aspectos.
3.7.4 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso
A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é permanente. Reuniões do
Colegiado de Curso e resultados de processos de auto avaliação conduzem o processo
de avaliação e ajuste do Projeto Pedagógico do Curso. As modificações são registradas
ao longo do ano letivo e incorporadas a uma nova versão do PPC ao final de cada ano
letivo. O Núcleo Docente Estruturante tem papel fundamental neste processo.

3.8 Estrutura curricular
A estrutura apresentada na organização curricular do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental fundamenta-se ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, Lei nº. 11.645/2008 e Resolução CNE/CP nº 01/2004, no Decreto nº
5.154, de 23 de julho de 2004, no Parecer CNE/CES nº 436, de 02 de abril de 2001, na
Resolução CES/CP nº3, de 18 de dezembro de 2002, no Parecer CNE/CP nº 29, de 03
de dezembro de 2002 e em legislação vigente e específica para cursos de tecnologia.
O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em Tecnologia do Ministério da
Educação versão 2016 orienta que o curso superior em Tecnologia em Gestão
Ambiental (TGA) deve ter um mínimo de 1600 horas. O curso de TGA que está sendo
proposto possui um total de 1.700 horas/relógio, sendo que destas, 1.533,34 horas
relógio são destinadas as componentes curriculares obrigatórias, 66,66 horas relógio de
componentes curriculares optativas e 100 horas relógio de Atividades Complementares.
As disciplinas terão caráter teórico-prático discriminados no plano de ensino de cada
componente curricular com distribuição de carga horária teórica e prática.
Dentre estas disciplinas, um destaque as disciplinas de Projetos I à V. Estas
foram estruturadas como uma linha mestre na qual o estudante poderá se inspirar, criar
planejar, executar suas ideias, objetivos e possíveis projetos que expressem uma
vivência profissional por meio de um projeto ou atividade na área de gestão ambiental
voltado à inserção profissional, seja ele para atuar no campo formal, público ou privado
da gestão ambiental, no terceiro setor, ou no campo do empreendedorismo e inovação
ambiental e até na pesquisa científica. Estas atividades podem contar com a orientação
de professores do quadro docente, de outros servidores do Campus, ou até mesmo de
outras instituições, e podem ser desenvolvidos em parceria. Na prática o estudante
poderá contar com o auxílio de professores e servidores do campus ou de outras
instituições de maneira a estimular, sempre que possível, a interdisciplinaridade nos
projetos. Assim, estas foram planejadas com o objetivo de promover a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente do Curso de
Gestão Ambiental e de seu currículo.
Quanto às ações afirmativas, o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
considera a legislação vigente e prevê ações concretas no currículo para considerar a
diversidade, a inclusão e o respeito como forma transversal de estimular a cidadania.

A temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, obrigatória pela Lei
10.639 (BRASIL, 2003a) e resolução nº 1/2004, além da Lei 11.645 de 2008 (BRASIL,
2008a) que modificada a Lei no 10.639, e que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
desta

temática,

estará

presente

nos

componentes

curriculares

“Educação

Socioambiental” e “Sociedade e Natureza”. Esta abordagem será realizada de forma a
estimular o debate, a análise crítica e a valorização cultural das populações tradicionais
(como quilombolas, populações indígenas, populações faxinalenses, pescadores
artesanais, dentre outros), seus territórios, os diferentes usos da terra, os interesses e
possíveis conflitos socioambientais.
Além disso, esta temática deverá ser contemplada em outras disciplinas de
forma contextual, ou seja, aplicada em contextos sobre as questões da cultura e história
afro-brasileira e indígena nos diferentes conteúdos que envolvem a gestão ambiental.
Mais especificamente os alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
serão estimulados a considerarem as questões étnico-raciais como prática nos
diferentes eventos que ocorrem de maneira periódica no campus, como: as semanas
acadêmicas, festival de dança, festival de música e festival de curtas, além do estímulo
à participação e organização da semana da consciência negra, semana das mulheres
e direitos humanos e semana de inclusão do campus Paranaguá.
As questões relacionadas a Educação Ambiental serão trabalhadas diretamente
na disciplina de “Educação Socioambiental” no terceiro semestre. E transversalmente
essa temática será trabalhada nas demais disciplinas do Curso podendo inclusive fazer
parte dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas disciplinas de Projetos I a
V, ao longo do Curso e também como temática dos TCCs a serem elaborados pelos
estudantes. Abrangendo desta forma os requisitos previstos na Lei da Política Nacional
da Educação ambiental lei 9795/99 (BRASIL, 1999) e a resolução Nº 2, de 15 de Junho
de 2012 (CNE, 2012b) que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental, reconhecendo assim o papel transformador e emancipatório da
Educação Ambiental no contexto nacional e mundial.

A respeito da Língua Brasileira de Sinais os estudantes do curso de Tecnologia
em Gestão Ambiental poderão fazer disciplina ou componente optativo de libras
oferecidos pelos cursos de licenciatura do campus Paranaguá. Além disso, o campus
conta dois profissionais intérpretes de Libras que compõe o NAPNE (Núcleo de Apoio
às Pessoas com Necessidades Específicas) que atuam na preparação da instituição no
recebimento de pessoas com necessidades educacionais específicas – Deficientes,
Superdotados/altas

habilidades

e

Portadores

de

Transtornos

Globais

do

Desenvolvimento, de forma inclusiva, garantindo assim a inclusão de portador de
necessidade auditiva de acordo com os artigos 2º e 4º da lei 2326/2002. Deste modo o
curso de TGA garante o acesso e a inclusão contemplada na lei de maneira a apoiar o
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.
As ações voltadas ao respeito e direitos do idoso por meio do Estatuto do Idoso
lei 10.741/2003 (BRASIL, 2003b) de forma a contemplar o artigo 22 onde os conteúdos
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de
forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre o tema, serão
trabalhadas de forma transversalizada nas diferente disciplinas mas em especial na
disciplina de Educação Socioambiental valorizando os conhecimentos tradicionais
mostrando como os idosos são tratados nas diferentes populações e culturas.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece as Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos que é regulamentada pela resolução nº 01 de
30 de maio de 2012 (CNE, 2012a) será contemplada ao longo do curso de graduação e
estará presente no currículo por meio da transversalização nas diferentes disciplinas do
curso abordando os temas dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e
valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; democracia na
educação e sustentabilidade socioambiental de maneira a promover a educação para a
mudança e a transformação social. As disciplinas de “Educação Socioambiental”,
“Direito Ambiental” e “Sociedade e natureza” terão como conteúdos programáticos
alguns dos temas preconizadas no artigo 3º da resolução citados acima.

De acordo com o artigo 76 do capítulo VI sobre a educação para o trânsito da lei
9.503 de 1997 (BRASIL, 1997), que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito, as
ações de educação para o trânsito serão propostas no curso de Tecnologia em Gestão
Ambiental de forma interdisciplinar e transversal onde os conteúdos das diferentes
disciplinas possam abordar de forma problematizadora a temática do trânsito.
Especialmente na formação do gestor ambiental a temática das cidades e o trânsito são
contextos e até conteúdos a serem tratados quando abordada a gestão ambiental das
cidades, e sendo assim problematizar o trânsito e a mobilidade urbana é importante
para a formação do futuro profissional. A disciplina que mais especificamente abordará
o tema é a disciplina de Monitoramento Ambiental I. A questão da mobilidade urbana
será incentivada, além dos contextos transversais, nas semanas acadêmicas do curso
por meio da coordenação do curso e pelo docente da disciplina de Projetos II.
O objetivo geral da Estrutura Curricular proposta será promover a capacitação de
nossos alunos, a educação de cidadãos atuantes e conscientes na sociedade
multicultural e pluriétnica do Brasil, bem como a divulgação e produção de
conhecimentos, atitudes, posturas e valores que contribuam para a educação de
cidadãos, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam o respeito aos direitos legais e a valorização de identidades.

3.8.1 Matriz Curricular
A Matriz Curricular está descrita pela Tabela 6. Na Tabela as colunas: S, ‘AS’,
‘HA’ e ‘HR’ indicam respectivamente: semestre, número de aulas na semana, número
de horas aula e carga horária da disciplina (computada em horas-relógio).

Tabela 6: Matriz Curricular.
Aulas/
Semana
(AS)

Horas/
Aula
(HA)

Horas/
Relógio
(HR)

Semestre I

Professores

Projetos I

Emerson/Izabel/Everaldo

4

80

66,67

Leitura e produção de
texto

Antônio/Mariane/Juliana

4

80

66,67

Instrumentação Ambiental

Leandro/Joana/ Elisa/
Izabel/Everaldo

6

Sociedade e Natureza

Ezequiel/Allan/Ariel

3

60

50,00

Química Geral

Priscila e Professores da área
de Química

4

80

66,67

Optativa

Professores

2

40

33,33

TOTAL

23

120

100,00

460

383,34

Horas/
Aula

Horas/
Relógio

Semestre II

Professores

Aulas/
Semana

Projetos II

Izabel/Allan

4

80

66,67

Tratamento e
interpretação de dados

Everaldo/Emerson/Allan/Joana/
Elvis/Hugo

5

100

83,33

Arranjos sócio produtivos
do Litoral

Ariel/Leandro/Allan/Ezequiel

2

40

33,33

Direito Ambiental

Jussara/Allan

2

40

33,33

Gestão de Resíduos

Joana/Everaldo

5

100

83,33

Ecologia e Conservação
da Natureza

Leandro/Allan/Everaldo/Ariel/Ez
equiel

3

60

50,00

Professores

2

40

33,33

23

460

382,99

Optativa

TOTAL

Semestre III

Professores

Aulas/
Semana

Projetos III

Ariel/Allan

4

80

66,67

Gestão de Recursos Naturais I

Allan/Everaldo/Ariel

4

80

66,67

Educação Socioambiental

Izabel / Leandro/Joana

4

80

66,67

Sistemas de Gestão Ambiental

Joana/Allan/Ariel

3

60

50,00

Monitoramento Ambiental I

Emerson/Leandro

4

80

66,67

Química Ambiental

Elisa/Joana/Professore
s de química

4

80

66,67

23

460

383,35

TOTAL

Aulas/
Semana

Horas/
Aula

Horas/
Relógio

Semestre IV

Professores

Projetos IV

Emerson/Leandro

5

100

83,33

Avaliação de Impacto Ambiental
e Licenciamento

Allan/Joana

3

60

50,00

Empreendedorismo e Gestão
de Negócios

Livia/Ivani/Allan

4

80

66,67

Monitoramento Ambiental II

Ariel/Everaldo/Allan/Jo
ana

5

100

83,33

Gestão de Recursos Naturais II

Everaldo/Ariel

4

80

66,67

Mediação/Moderação

Professores do Eixo

1

20

16,67

22

440

366,67

TOTAL

Semestre V

Professores

Projetos V

Izabel/Everaldo
TOTAL

Aulas/
Semana

Horas/
Aula

Horas/
Relógio

Horas/
Aula

Horas/
Relógio

5

100

83,65

5

100

83,65

3.8.2 Componentes optativos
Os estudantes do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental deverão cursar
mínimo de 66,66 horas relógio de disciplinas optativas ao longo do período de
graduação que serão ofertados nos diferentes semestres, porém, sugestivamente no
primeiro e no segundo semestre conforme demonstrado na matriz curricular (Tabela 6).
As disciplinas podem ser cursadas no IFPR em qualquer eixo tecnológico/área
de acordo com o interesse de formação do estudante e conforme disponibilidade de
vaga e neste caso poderá validar a carga horária como componente optativo tópico
Especial em Gestão Ambiental I ou II, ou como atividade complementar. O estudante
também poderá cursar disciplinas em outras instituições de ensino superior desde que
seja na área ambiental ou correlacionada, e neste caso a instituição ofertante deverá
disponibilizar vagas para participantes externos de acordo com a sua disponibilidade, e
o estudante deverá procurar a instituição para se matricular. Ao final da disciplina o
estudante deverá apresentar à coordenação/colegiado do curso de TGA um documento
comprobatório com frequência, conceito/nota, conteúdo programático e bibliografia para
validação na disciplina optativa como Tópico Especial em Gestão Ambiental I ou II ou
também como atividade complementar. No caso de disciplinas cursadas fora do
campus em outras instituições a responsabilidade pelo transporte e outros possíveis
custos serão de responsabilidade do estudante interessado.
As disciplinas optativas ou componentes curriculares optativos ofertados no
curso de Tecnologia em Gestão Ambiental serão:


Planejamento da paisagem aplicado a análise e gestão do ambiente



Biologia e conservação de ambientes marinhos aplicado a gestão
ambiental



Instrumentação oceanográfica



Mudanças climáticas



Gestão de praias



Ecotoxicologia aplicada a gestão ambiental



Ecologia do solo aplicado à gestão ambiental



Tópico especial em gestão ambiental I



Tópico especial em gestão ambiental II



Libras - Linguagem brasileira de sinais



Conservação e manejo de fauna



Energia e meio ambiente



Memória, patrimônio e materialidade



Manutenção industrial e meio ambiente



Política e gestão ambiental

3.8.3 Representação Gráfica do Processo Formativo
As componentes curriculares não possuem uma relação de pré-requisito, no
entanto recomenda-se que as mesmas sejam cursadas de forma cronológica
respeitando a sequência semestral pois as disciplinas ao longo do ano estão
relacionadas entre si de várias formas. Além disso, em cada semestre há um objetivo
ou foco de formação, a (Figura 06) apresenta graficamente o processo formativo do
discente no que se refere ao conhecimento teórico/prático das componentes
curriculares.

Figura 6. Representação gráfica do processo formativo do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
(TGA).

Fonte: os autores.

3.9 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
1º Semestre
Período
1º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR: Projetos I

Carga Horária
80 H/A

66,67 H/R

EMENTA
As dimensões da produção científica; A identificação dos elementos de um
projeto/pesquisa científica; A estrutura dos elementos de um projeto/pesquisa
científica; Utilização de ferramentas para busca bibliográfica; A importância e a
utilização do diário de leitura/fichamento em função dos objetivos da proposta;
Aplicação dos conhecimentos na elaboração de trabalhos acadêmicos e/ou
projeto de pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA APPOLINARIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa.
2. ed. São Paulo, Cengage Learning, 2012.
BARROS, A.J. S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia
científica. 3ª Edição. Editora Pearson Prentice Hall, 2007.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Edição. Editora Atlas,
2010.
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de trabalhos
acadêmicos. 1ª Edição. Curitiba, 2010.
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. 26ª Edição Editora Vozes, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Pearson: Prentice
Hall, 2007. 158 p.
CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de (Org.). Construindo o saber:
metodologia científica - fundamentos e técnicas. 24. ed. São Paulo: Papirus,
2011. 224 p.
KUHLTHAU, Carol Collier; CAMPELLO, Bernadete Santos (Org.). Como
orientar

a

pesquisa

escolar:

estratégias

para

o

processo

de

aprendizagem. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 252 p.
LAKATOS E.M; MARCONI M.A. Metodologia do trabalho científico. 7ª

Edição. Editora Atlas, 2012. UFPR. Sistemas de Bibliotecas. Projetos - Vol I.
Curitiba: UFPR, 2007.
UTFPR. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. 1ª Edição.
Curitiba, 2008.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 4ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1997. 294 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e produção de texto
EMENTA
Ensino de língua portuguesa para fins específicos. A prática de leitura e
produção de textos orais e escritos: concepções, funções e avaliação;
estratégias de leitura e escrita em língua portuguesa. O texto, o contexto e a
textualidade: níveis de organização do texto, seus aspectos linguísticos,
articulações morfossintáticas, coerência e coesão textual. Gêneros textuais
acadêmicos variados e suas condições de produção, circulação e consumo;
condições de enunciação de texto e contexto; espaço social, momento histórico
e características culturais no ensino de língua portuguesa voltado às
especificidades da gestão ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de
retextualização. São Paulo: Cortez, 2010.
MARTINS,

Dileta

Silveira;

ZILBERKNOP,

Lúbia

Scliar.

Português

instrumental. São Paulo: Altas, 2010.
SAVIOLLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e
redação. São Paulo: Ática, 2006.
______. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. São Paulo:
Edições Loyola, 2011.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a
sociolinguística na sala de aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Editora
Ática, 2009. (Coleção Princípios, 206).
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São
Paulo: Editora UNESP, 2011.
VILLAR, Mauro de Salles. (Org.). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
São Paulo: Moderna, 2011.

Período
1º SEMESTRE

Carga Horária
120 H/A

100 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Instrumentação Ambiental
EMENTA
Organização e gestão de trabalhos de campo. Técnicas e Metodologias de
amostragem e coleta de dados bióticos e abióticos em campo.

Descrição e

interpretação de dados. Relação dos dados de campo com a Gestão Ambiental.
Normas e segurança em laboratório. Materiais, equipamentos e técnicas básicas
de laboratório. Preparo de soluções e desenvolvimento de reações químicas e
procedimentos analíticos. Experimentos e ensaios laboratoriais. Formas e
Padrões de Organização de Dados. Modelos e relatórios das atividades de campo

e laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHWANKE, Cibele (Org.). Ambiente: conhecimentos e práticas. Porto Alegre:
Bookman. 247 p.2013.

LEITE, Flávio. Práticas de química analítica. 4. ed. Campinas: Editora Átomo, 143
p. 2010.

JR, L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. Métodos de estudos em Biologia
da Conservação & Manejo da Vida Silvestre. Ed. da Universidade Federal do
Paraná, Paraná. Curitiba, 665p. 2004.

BRANDÃO C.J. et al (Orgs). Guia nacional para coleta e preservação de
amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos.
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo: CETESB: Brasília:
ANA. 2011. 326 p.
Open access: http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/
sites/47/2013/11/guia-nacional-coleta-2012.pdf

RIBEIRO-COSTA, Cibele S.; ROCHA, Rosana Moreira da (Coord.). Invertebrados:
manual de aulas práticas. 2ª ed. Ribeirão Preto: Holos, 2006. 272 p.

LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de
plantas arbóreas nativas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de
Estudos da Flora, 2016. v.3

KARDONG, Kenneth V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução.
Ed. Roca, 1. ed. São Paulo, 913 p. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TRINDADE, Diamantino Fernandes et al. Química básica experimental. 5ª. ed.
São Paulo: Ícone, 175p. 2013.

CRUZ, Roque; GALHARDO FILHO, Emilio. Experimentos de química: em
microescala, com materiais de baixo custo e do cotidiano. 1ª. ed. São Paulo: Livraria
da Física, 2004. 112 p.

SKOOG, Douglas A. et al. (). Fundamentos de química analítica. São Paulo:
Cengage Learning, 2006. 999p

BENEDITO, Evanilde (Org.). Biologia e ecologia dos vertebrados. 1ª. ed. Rio de
Janeiro: Roca, 2015. 228 p.

CORINGA, Josias do Espírito Santo. Biossegurança. Curitiba: Editora do Livro
Técnico, 2010. 120 p.
TAUK, S. M.Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon (Org.).
ANÁLISE AMBIENTAL: Uma visão multidisciplinar. Editora Unesp, 206 p.

RUPPERT, Edward E; BARNES, Robert D; FOX, Richard S. Zoologia dos
invertebrados/ uma abordagem funcional-evolutiva. 7ª. ed. São Paulo: Roca, 2005.

1145 p.

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray Franklin; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal.
7ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 830 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

60 H/A

50 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Sociedade e Natureza

EMENTA
Relação sociedade e natureza; Direitos humanos; Comunidades tradicionais,
indígenas e afro-brasileiras; Sistemas sociais, sistemas ecológicos e formas de
apropriação dos recursos naturais; a problematização ambiental, a tipologia do
pensamento

ambientalista;

questões

ecológicas

e

socioambientais

contemporâneas; Comunidades tradicionais e a questão ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AB'SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades
paisagísticas. 6ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. 159 p.
BEDUSCHI FILHO, Luiz Carlos. Assentamentos rurais e conservação da
natureza: do estranhamento à ação coletiva. São Paulo: Iglu, FAPESP, 2003. 104
p.
CARVALHO

JÚNIOR,

ANTONIO

FERREIRA.

Ecologia

Profunda

ou

Ambientalismo Superficial? Editora Arte E Ciência. 2004. 142 Páginas.
REIS, R. A.; ABRAHAO, C. M. S. (Org.) ; TIEPOLO, L. M. (Org.) ; CHEMIN, M.
(Org.). Litoral do Paraná: Território e Perspectivas: Vol. 1 - Sociedade,

Ambiente e Gestão. 1ª ed. Curitiba: Brasil Publishing, 2016. v. 1. 294p.
MONJEAU, Adrián. Ecofilosofia: Curitiba. O Boticário, 2008. 215, 215 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil: uma análise ecocêntrica.
Curitiba: InterSaberes, 2013. 270 p.
BRANDÃO, S. V. A história dos povos índigenas e afro-brasileira. Ed. Expoente.
2009.
COSTA, F. V. F.; FRANCO NETO, J. V. Multiverso indígena: abordagens
transdisciplinares. IFBA. 2014.
COSTA, Michel Iskin da S. & GODDOY Wesley A.C. Fundamentos da Ecologia
Teórica. Minha Editora. 66p.
JAMIESON, Dale. Ética e meio ambiente: uma introdução. São Paulo: Ed. Senac
São Paulo, 2010. 334 p.
KOLBERT Elizabeth. A sexta extinção: uma história não natural. Tradução:
Mauro Pinheiro: - 1a Edição. - Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. 336 p. (il.)
RUSCHEINSKY, Aloisio (Org.). Atores sociais, conflitos ambientais e políticas
públicas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 253 p.
SILVA, Olmiro Ferreira da. Direito ambiental e ecologia: aspectos filosóficos
contemporâneo. São Paulo: Manole, 2003. 152 p.
VEYRET, Yvette (Org.). Dicionário do meio ambiente. São Paulo: Editora Senac
São Paulo, 2012. 402 p.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. rev.

São Paulo: Cortez, 2011. 102 p.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o
pensamento. 22ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 128 p.
DIEGUES, A. C. (2004) VIANA, V. (Org.). Comunidades tradicionais e manejo
dos recursos naturais da Mata Atlântica. 2ªed. São Paulo: Hucitec. 273 p
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade
ambiental. Petrópolis: Vozes, (Coleção Educação Ambiental). 2009. 439 p.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E
FLORESTAS. Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília: Ministério do
Meio Ambiente, 2006. 84 p. (Biodiversidade ; 20). Disponível em:<
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_agrobio/_publicacao/89_publicacao21092009
104952.pdf> Acesso em mai de 2017.

Período
1º SEMESTRE

Carga Horária
80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA GERAL
EMENTA
Conhecimento e explicação da matéria e suas transformações. Caracterização
e classificação dos elementos, compostos e materiais. Determinação da
quantidade de substâncias envolvidas em reações químicas. Compreensão e
preparo de solução. Cinética e equilíbrio químicos. Bioquímica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 922 p.
BETTELHEIM, F. A. et al. Introdução à química geral. São Paulo: Cengage
Learning, 2012. 781 p.
BRADY, J. E.; SENESE, F.; JESPERSEN, N. D. Química: a matéria e suas
transformações. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 2 v.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química geral e reações químicas. 2.ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2009. 2 v.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 1273 p.
RUSSELL, J. B.; GUEKEZIAN, M. et al. Química geral. 2ª ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 1994. 2 v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ATKINS, P. W; DE PAULA, J. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012.

2

v.

CHRISPINO, Á. O que é química. 4ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. 88 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e
molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 364 p.
MAIA, D.; BIANCHI, J. C. A. Química geral: fundamentos. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007. 436 p.
PONTIN, Joel Arnaldo; MASSARO, Sérgio. O que é poluição química. 3ª. ed.
São Paulo: Brasiliense, 1994. 71 p
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química orgânica: volume 1. 10ª ed.
Rio

de

Janeiro:

LTC,

2012.

616

p.

TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 5ª ed. São Paulo:
Ícone, 2013. 175 p.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Bioquímica: aulas práticas. 7ª ed.
Curitiba: UFPR, 2007. 189 p. (Didática).

2º SEMESTRE

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Projetos II
EMENTA
Conceito e expressão de um evento; Importância e contribuição dos eventos
nas atividades econômicas, profissionais e acadêmicas; Tema e público-alvo de
um evento; Planejamento, organização operacionalização de um evento;
Avaliação, providências e relatório ao término do evento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MALLEN, C.; ADAMS, L. J. Gestão de eventos esportivos, recreativos e
turísticos - dimensões teóricas e práticas. Barueri, SP: Manole, 2013.
FORTES, W. G.; SILVA, M. B. R. Eventos - estratégias de planejamento e
execução. São Paulo: Summus, 2011.
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos: planejamento e
operacionalização. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 359 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SENAC. Festas e recepções: gastronomia, organização e cerimonial. Rio
de Janeiro: Senac Nacional, 2002. 144 p.
LOKOWEE, A. Cerimonial e protocolo. São Paulo: Contexto, 2015. 125 p.
MATIAS, M. Planejamento, organização e sustentabilidade em eventos
culturais, sociais e esportivos. 4ª ed. Barueri, SP: Manole, 2011. 274p.
MATIAS, M. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 6ª ed.
Barueri, SP: Manole, 2013. 214p.
MELO NETO, F.P. Criatividade em eventos. 5ed. São Paulo: Contexto, 2012.
120p.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

100 H/A

83,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Tratamento e interpretação de dados
EMENTA
O Entendimento da estatística básica e sua aplicação; A utilização de
ferramentas para o tratamento de dados (informática); A elaboração e a
apresentação de gráficos (semiologia gráfica – como elaborar a apresentação
da informação); A interpretação gráfica e matemática; A elaboração,
apresentação e leitura de quadros e tabelas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; GARCÍA LÓPEZ, Miguel; PEÑUELAS
FERNANDEZ, Salvador. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1988,
269 p.
GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. Princípios de estatística em
ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 528 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa.
7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2ª. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1983. 426 p.
MUCELIN, Carlos Alberto. Estatística. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
120p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos. 1ª ed. Forense, 2012.
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Avaliação e Perícia Ambiental. 9ª ed.
Bertrand Brasil, 1999.
GAMEIRO, A. H. Logística ambiental de resíduos sólidos. 1ª edição. Atlas,
2011.
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química
Ambiental. 2ª ed. 256 p. Ed. Artmed, 2009.
VIEIRA,

Sônia.

Bioestatística:

tópicos

avançados:

testes

não-

paramétricos, tabelas de contingência e análise de regressão. 2ª. ed.
rev.atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 216 p
TAUK, S. M.Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon (Org.).
ANÁLISE AMBIENTAL: Uma visão multidisciplinar. Editora Unesp, 206 p.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Arranjos sócio produtivos do litoral
EMENTA
Arranjos Produtivos Locais do Litoral do Paraná: pesca, agricultura, comércio,
porto, turismo; Principais características, estratégias de desenvolvimento,
organização social e atividades produtivas; Redes de cooperação em pesquisa e
desenvolvimento, gestão da transferência do conhecimento; Dimensões sócioculturais da articulação dos sistemas cooperativos e negócios de base
comunitária; Valores éticos e morais estruturados nos arranjos produtivos;
Conflitos de usos múltiplos de recursos naturais; Relação dos arranjos produtivos
com as políticas públicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

REIS, R. A.; ABRAHAO, C. M. S. (Org.); TIEPOLO, L. M. (Org.); CHEMIN, M.
(Org.). Litoral do Paraná: Território e Perspectivas: Volume1 - Sociedade,
Ambiente e Gestão. 1. ed. Curitiba: Brasil Publishing, 2016. v. 1. 294p.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em
negócios. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 232 p.
NASCIMENTO D.E., LABIAK JUNIOR S. Ambientes e Dinâmicas de
Cooperação para Inovação. Aymará Editora, 2015. 125p.
MATTOS, Neide Simões de; GRANATO, Suzana Facchini. Regiões litorâneas.
2.ed. São Paulo: Atual, 2013. 64 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IPARDES.

Indicadores

de

Desenvolvimentos

Sustentável

por

Bacia

Hidrográfica do Estado do Paraná. Instituto Paranaense de Desenvolvimento

Econômico Social, 2013. 245p.
SENAI. Perfis Profissionais para o futuro da indústria paranaense: Meio
Ambiente. Marilia de Souza (org.); Sidarta Ruthes (org.); Raquel valença (org.) Curitiba: Serviço Nacional da Indústria - Senai/PR. 2014.
MARQUES, Márcia C.M; BRITEZ, Ricardo Miranda de (Org.). História natural
e conservação da Ilha do Mel. Curitiba: UFPR, 2005. 266 p. (Pesquisa; 110).
RUSCHEINSKY, Aloisio (Org.). Atores sociais, conflitos ambientais e
políticas públicas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 253 p.
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
MOLINA E., Sergio. Turismo e ecologia. Bauru: EDUSC, 2001. 219 p. (Turis)
TURRA A. [et al]. Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Baía do
Araçá. Org. Turra A. [et al] - São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade
de São Paulo: 2016. 69p.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Ambiental
EMENTA
Introdução ao Direito Ambiental. Direitos humanos e meio ambiente.
Evolução da Legislação Ambiental Brasileira. Meio ambiente na Constituição
Federal.

Princípios

do

Direito

Ambiental.

Competência

material

(administrativa) e legislativa ambiental. Política Nacional do Meio ambiente.
Sistema Nacional de Meio Ambiente. Sistema Estadual de Meio Ambiente.
Controle pela administração pública. Reparação do dano ambiental. Ação

civil

pública.

Ação

Responsabilidade

popular.

ambiental

Responsabilidade

administrativa.

ambiental

Responsabilidade

civil.
penal.

Resoluções CONAMA. Resoluções IAP.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CURIA, Luiz Roberto (Coord). Legislação de direito ambiental. 6ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2013.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015.
GUERRA, Sidney Cesar Silva. Direito ambiental: legislação. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 680 p. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMORIM, Joao Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos humanos,
mudanças climáticas e segurança internacional no século XXI. São Paulo:
Atlas, 2014.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente; IBAMA. Lei da Vida: a lei dos crimes
ambientais: Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto nº 6.514, de
22 de julho de 2008. Brasília: IBAMA, 2011.
DRAGAGENS portuárias no Brasil: Engenharia , tecnologia e meio ambiente.
Antonina: Ademadan, UNIBEM 2008 295 p.
GUIMARÃES FILHO, Sídali João de Moraes. Direito ambiental. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Ed. Rio, 2005.
RUSCHEINSKY, Aloisio (Org.). Atores sociais, conflitos ambientais e
políticas públicas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
SORRENTINO, Marcos et al. Educação ambiental e políticas públicas:
conceitos, fundamentos e vivências. Curitiba: Appris, 2013.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

100 H/A

83,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de resíduos
EMENTA
Classificação

dos

resíduos

sólidos,

transporte,

acondicionamento

e

destinação final. Gerenciamento de resíduos sólidos. Resíduos especiais.
Resíduos perigosos. Resíduos industriais. Tratamento de resíduos. Planos
de gerenciamento de resíduos sólidos. Caracterização dos resíduos líquidos.

Caracterização do resíduos gasosos. Tecnologias para tratamento e
remediação de resíduos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4ª.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011. 844 p.
CEMPRE. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. 3ª ed. São
Paulo: IPT, 2010.
JARDIM, A.; VALVERDE, J.; YOSHIDA, C. Política Nacional, gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos. Barueri: Manole, 2012. 732 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDREOLI, Cleverson Vitório; VON SPERLING, Marcos; FERNANDES,
Fernando. Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. Minas Gerais:
UFMG, 2014. 444 p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas
Residuárias ; v. 6
SPERLING, Marcos Von. Introdução à qualidade das águas e ao
tratamento de esgotos. vol 01. 4ª ed. 2009.
GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1ª
ed. Forense, 2012
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T., Avaliação e Perícia Ambiental. 9ª ed.
Bertrand Brasil, 1999.
GAMEIRO, A. H. Logística ambiental de resíduos sólidos. 1ª edição. Atlas,
2011.
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química
Ambiental. 2ª ed. 256p, Ed. Artmed, 2009.

Período
2º SEMESTRE

Carga Horária
60 H/A

50 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Ecologia e Conservação da Natureza
EMENTA
Conceitos ecológicos: ecossistemas, estrutura trófica, diversidade, sucessão
ecológica, extinções, perdas de habitats, introdução de espécies exóticas e
fragmentação; Dinâmica de populações e comunidades; índices ecológicos;
fundamentos e aplicação da conservação; bases de gestão de áreas
protegidas; noções de modelagem ecológica aplicada a gestão ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. CENGAGE
LEARNING, 5ª ed. São Paulo, 612 p. 2007.
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. (2007) Ecologia: de
indivíduos a ecossistemas. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed. 740 p.
CARVALHO, C. J. B. de (org.), ALMEIDA, E. A. B. (org.). Biogeografia da
América do Sul: Padrões & Processos. Editora Roca. 3a ed. 2013.
RICKLEFS, R.E. 2003. Economia da natureza. Editora Guanabara. Rio de
Janeiro. 542p.
CULLEN JR, L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. (2004) Métodos
de estudos em Biologia da Conservação & Manejo da Vida Silvestre,
Editora da Universidade Federal do Paraná, Paraná. 665p.
PRIMACK, R.B. & RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Editora
Planta. 2001. 327p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENEDITO, Evanilde (Org.). Biologia e ecologia dos vertebrados. 1.
ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015. 228 p. I
ADLER, Frederick R.; TANNER, Coly J. Ecossistemas urbanos:
princípios ecológicos para o ambiente construído. São Paulo: Oficina
de Textos, 2015. 384 p.
MAGURRAN Anne E. Medindo a diversidade biológica. Editora UFPR.
2013. 161 p.
PENTEADO, Hugo. Ecoeconomia: uma nova abordagem. 2ª ed. São
Paulo: Lazuli, 2008. 236 p.
MILANO, M. S. et. al. (2002) Unidades de Conservação: atualidades e
tendências. Curitiba: Fundação o boticário de Proteção à Natureza.
208p.
JACOBI

P.

R.

[Cood.].

Aprendizado

social

e

unidades

de

conservação: aprender juntos para cuidar dos recursos naturais.
Coordenador Pedro Roberto Jacobi; Coordenadores editoriais, Luciana
Yokoyama Xavier e Marcelo Takashi Misato. - São Paulo: IEE/PROCAM,
2013. 96p.

3º SEMESTRE

Período
3º SEMESTRE

Carga Horária
80 H/A

COMPONENTE CURRICULAR: Projetos III
EMENTA

66,67 H/R

Fundamentos sobre pesquisa, extensão, planos executivos e de
negócios. Fontes de recursos, estratégias de captação de recursos.
Elaboração de propostas para captação de recursos. Usos e aplicações
de diagnóstico, análise situacional, análise de contexto. Ferramentas
para desenvolvimento de propostas participativas. Importância da
diagramação e apresentação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS, Reinaldo. Eco-inovação: caminho para o crescimento sustentável.
São Paulo: Atlas, 2014. 208 p.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira, Conceição Zely & Gauthier Fernando Álvaro
Ostuni. Propriedade Intelectual: Contratos. Editora UTFPR. 1ª. ed. 67 p.
2010.

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social
corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 427 p.

XAVIER, Carlos Magno da Silva et al. Gerenciamento de projetos de
inovação, pesquisa e desenvolvimento (P&D): uma adaptação da
metodologia Basic Methodware. São Paulo: Brasport, 2014. 216 p. (Série
Gerenciamento de projetos sem complicação).

BRITO Marcia & MELO Maria Emília. Hábitos de Doar e Captar Recursos
no Brasil. 1ª ed. 2007. 192 páginas.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade
social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 326
p.
TORRES, Haroldo da Gama & Marco Gorini. Captação de Recursos para
Startups e Empresas de Impacto: um guia prático. Alta Books, 1a ed.
2015. 224 p.
TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro
setor: criação de ONGs e estratégias de atuação. 3ª ed. São Paulo: Atlas,
2007. 339 p.
CHIANCA, T.; MARINO, E. SCHIESARI, L. Desenvolvendo a cultura de
avaliação em organizações da sociedade civil. São Paulo. Editora Global
e Instituto Fonte. 2000
ALIGLERI, Lílian M; ALIGLERI, Luiz Antônio; KRUGLIANSKAS, Isak. Gestão
socioambiental: responsabilidade e sustentabilidade do negócio. São
Paulo: Atlas, 2009. 242 p.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito & desafio uma perspectiva
construtivista. 41ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. 104 p.
DRUCKER, Peter Ferdinand. Administração de organizações sem fins
lucrativos: princípios e práticas. São Paulo: Cengage Learning, 2006.
166p.

Período

Carga Horária

3º Semestre

80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Recursos Naturais I

Conceitos de gestão, gerenciamento e manejo de recursos naturais. Manejo
e conservação dos recursos naturais hídricos, solo, ar e biodiversidade.
Relação, desenvolvimento e apropriação de recursos naturais e meio
ambiente.

Histórico e enfoques da gestão e conservação de recursos

naturais. Subsistemas da gestão de recursos naturais. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VILELA JR., A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e Ferramentas de Gestão
Ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. 2. ed. rev. e
ampl. São Paulo: SENAC São Paulo, 2010. 440 p.
RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 546 p.
CASTELLA Et Al. (Orgs.). Subsídios ao Ordenamento das Áreas
Estuarina e Costeira do Paraná: Projeto Gestão Integrada da Zona
Costeira com ênfase no Ambiente Marinho. Programa PNMA II.
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná SEMA. 2006. 144 p.

REIS, R. A.; ABRAHAO, C. M. S. (Org.) ; TIEPOLO, L. M. (Org.) ; CHEMIN, M.
(Org.). Litoral do Paraná: Território e Perspectivas: Volume1 - Sociedade,
Ambiente e Gestão. 1. ed. Curitiba: Brasil Publishing, 2016. v. 1. 294p .
DOUROJEANNI Marc & PÄDUA Maria Tereza Jorge de. Biodiversidade: A
Hora Decisiva. Editora UFPR. 2007. 284 páginas.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENSUSAN

Nurit.

Conservação

da

Biodiversidade

em

áreas

protegidas. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006. 176 p.
MOREIRA, Fátima M. S et al. O ecossistema solo: componentes, relações
ecológicas e efeitos na produção vegetal. Lavras: UFLA, 2013. 351 p.
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática.
São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 184 p.
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon
(Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2ª ed. rev. e ampl.
São Paulo: UNESP, 1995. 206 p.
DOUROJEANNI, Marc J.; PÁDUA, Maria Tereza Jorge. Biodiversidade: a
hora decisiva. 2ª ed. Curitiba: UFPR, 2007. 282 p. DIAMOND, Jared M.
Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. 8ª
ed. Rio de Janeiro: Record, 2012. 685p.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2ª ed. Rio de
Janeiro, 2006. 306 p.
EMBRAPA. Agricultura conservacionista no Brasil. Brasília: EMBRAPA,
2014. 598 p.

Período
3º SEMESTRE

Carga Horária
80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EMENTA
Evolução histórica e teórica da Educação Sócioambiental. Direitos
humanos, comunidades tradicionais e Meio Ambiente. Comunidades
indígenas e afro-brasileiras e sua relação com o meio ambiente.

Urbanização e Educação Ambiental; Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA). Programas de Educação Ambiental. Características,
princípios norteadores, funções e objetivos da Educação Ambiental para
o Desenvolvimento Sustentável. Técnicas para a elaboração, execução
e avaliação de Projetos de desenvolvimento local e práticas de
educação ambiental. Projetos práticos de Educação Ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo: Gaia,
2006. 118 p.
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Trajetória e fundamentos da
educação ambiental. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 165 p.
SORRENTINO, Marcos et al. Educação ambiental e políticas públicas:
conceitos, fundamentos e vivências. Curitiba: Appris, 2013. 499 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAETA, Anna Maria Bianchini (Org). Educação ambiental: repensando o
espaço da cidadania . 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. 263 p.
BRANDÃO, S. V. A história dos povos índigenas e afro-brasileira. Ed.
Expoente. 2009.
COSTA, F. V. F.; FRANCO NETO, J. V. Multiverso indígena: abordagens
transdisciplinares. IFBA. 2014.
DIAS, Genebaldo Freire. Dinâmicas e instrumentação para educação
ambiental. 1ª ed. São Paulo: Gaia, 2010. 215 p.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9ª ed.
São Paulo: Gaia, 2004. 400 p.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E
FLORESTAS. Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília:

Ministério do Meio Ambiente, 2006. 84 p. (Biodiversidade ; 20). Disponível
em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_agrobio/_publicacao/89_publicaca
o21092009104952.pdf> Acesso em mai de 2017.
RUSCHEINSKY,

Aloisio

(Org.).

Educação

ambiental:

abordagens

múltiplas. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Penso, 2012. 312 p.
FANTIN, M.E.; OLIVEIRA, E. Educação Ambiental, saúde e qualidade de
vida. Curitiba: InterSaberes, 2014. 106p.

Período

Carga Horária

3º SEMESTRE

60 H/A

50 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas de Gestão Ambiental
EMENTA
Sistemas de Gestão Ambiental. Sistemas brasileiros de certificação
ambiental. Auditoria Ambiental. Rotulagem ambiental e ciclo de vida de
produtos. Sistemas brasileiros de certificação ambiental. Indicadores
ambientais. Índices e relatórios de sustentabilidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, L. M. S.; LERÍPIO, A. A. Auditoria ambiental – Uma
ferramenta de gestão. Atlas, 2009.
PHILIPPI JUNIOR, A.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de gestão
ambiental. 1ª ed. Editora Manole, 2004.
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental
(ISO 14001) e saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001):
vantagens da implantação integrada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 201
p.
TINOCO, José Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira.
Contabilidade e gestão ambiental. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 278
p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diagnóstico da gestão
ambiental no Brasil. Brasília: MMA, 2001.
PIMENTA, Handson Claudio Dias. Gestão ambiental. Curitiba: Editora
do Livro Técnico, 2012. 216p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diagnóstico da gestão
ambiental no Brasil. Brasília, 2001.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo:
Gaia, 2006. 118 p.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015 Diretrizes para relato de
sustentabilidade

G4.

2

edição

269p.

disponível

on-line

em

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Brazilian-Portuguese-G4Part-Two.pdf
SEIFFERT, M. E. ISO 14001 – Sistemas de Gestão ambiental
implantação objetiva e econômica. 4ª ed. Atlas, 2011.
SEIFFERT, M. E. Sistemas de gestão ambiental – SGA ISO 14001 –
Melhoria contínua e produção mais limpa na prática e experiências
de 24 empresas. Atlas, 2011.

Período

Carga Horária

3º SEMESTRE

80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Monitoramento Ambiental I
EMENTA
O uso de métodos qualitativos e quantitativos na análise socioambiental.
As imagens e as ferramentas geoespaciais para análise e interpretação
do ambiente. A bacia hidrográfica como unidade natural de análise. A
relação entre os objetivos e a escala de análise. Conceitos sobre
Ecologia da Paisagem. Estudos de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. Princípios de estatística em
ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 528 p.
LONGLEY, Paul. Sistemas e ciência da informação geográfica. 3ª. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2013. 540 p.
PAESE, Adriana; UEZU, Alexandre; LORINI, Maria Lucia; CUNHA, André
(Coord). Conservação da biodiversidade com SIG. São Paulo: Oficina
de Textos, 2012. 240 p.
PEREIRA, Mário Jorge. Meio ambiente & tecnologia. Rio de Janeiro:
Ciencia Moderna, 2010. 256 p. (10)
SANTOS, Rosely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: teoria e
prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FISCHER, Dailey; TORRES, Rodrigo Filipak; URBAN, Teresa. Um rio
perto daqui: lições aprendidas com o grupo de monitoramento da
APA do Iraí. Curitiba: Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais,
2006. 108 p.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. Editora Atlas,
2010.
GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da (Org).
Impactos ambientais urbanos no Brasil. 8ª. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2011. 416 p.
KUX, Hermann (Orgs). Sensoriamento remoto e SIG avançados:
novos sistemas sensores: métodos inovadores. 2ª. ed. atual. São
Paulo: Editora oficina de texto, 2007. 303 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de
pesquisa. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.
SILVA,

Ardemirio

de

Barros.

Sistemas

de

informações

Geo-

referenciadas: conceitos e fundamentos. Campinas: Ed. Unicamp,

2003. 236 p.

Período

Carga Horária

3º SEMESTRE

80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Química Ambiental
EMENTA
Ciclos biogeoquímicos. Tratamento de águas residuárias. Qualidade das
águas:

indicadores

de

qualidade.

Química

da

atmosfera.

Poluição

atmosférica. Dispersão de poluentes. Química do solo e matéria orgânica.
Fontes de energia. Substâncias químicas tóxicas. Toxicologia ambiental.
Bioacumulação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4ª ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011. 844 p.
GIRARD, James. Princípios de química ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. 415p.
MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9ª ed. Porto Alegre: Bookman,
2013. 912p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PONTIN, Joel Arnaldo; MASSARO, Sérgio. O que é poluição química. 3ª. ed.
São Paulo: Brasiliense, 1994. 71 p. (Coleção primeiros passos ; 267).
ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves.
Introdução à química ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 256 p.
OLIVEIRA-FILHO, Eduardo Cyrino. Princípios de toxicologia ambiental. Rio
de Janeiro: Interciência, 2013.

SILVERSTEIN, Robert M; WEBSTER, Francis X; KIEMLE, David J.
Identificação espectrométrica de compostos orgânicos. 7ª ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2006. 490 p.
SKOOG, Douglas A. et al. (). Fundamentos de química analítica. São Paulo:
Cengage Learning, 2006. 999 p.
TOMAZ, Plínio. Poluição difusa: trincheira de infiltração, bacia de infiltração,
pavimento permeável, poluição difusa, first flush, gestão ambiental, wetland,
custos, canais, gramados . São Paulo: Navegar, 2006.
KNIE, Joachim L. W.; LOPES, Ester W. B (Autora). Testes ecotoxicológicos:
métodos, técnicas e aplicações. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2004. 288 p.

4º SEMESTRE

Período

Carga Horária
4º SEMESTRE

100 H/A

83,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Projetos IV
EMENTA
O Entendimento dos papéis do professor orientador e do estudante
pesquisador; A definição do formato do TCC; O planejamento das
atividades; As fases da pesquisa; Os tipos e as finalidades da leitura; As
técnicas de pesquisa bibliográfica; A redação do TCC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
BREVIDELLI, Maria Meimei; SERTÓRIO, Sônia Cristina Masson. TCCTrabalho de Conclusão de Curso: guia prático para docentes e
alunos da área da saúde. 4ª ed. São Paulo: Iátria, 2010.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 23ª ed. São Paulo: Perspectiva
S.A., 2010.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Edição. Editora
Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do
trabalho científico. 7ª ed. São Pualo: Atlas, 2012.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de
pesquisa. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
APPOLINARIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e prática da
pesquisa. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 2012.
BARROS, A.J. S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia
científica. 3ª ed. Editora Pearson Prentice Hall, 2007.
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de
trabalhos acadêmicos. 1ª ed. Curitiba, 2010.
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e iniciação à pesquisa. 26ª ed. Editora Vozes, 2009.
UFPR. Sistemas de Bibliotecas. Projetos - Vol I. Curitiba: UFPR, 2007.
UTFPR. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. 1ª ed.
Curitiba, 2008.

Período

Carga Horária

4º SEMESTRE

60 H/A

50 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Avaliação de impactos ambientais e
licenciamento
EMENTA
Impactos ambientais; Avaliação de impacto ambiental; Avaliação Ambiental
estratégica; A evolução do licenciamento ambiental no Brasil; O processo
administrativo do licenciamento ambiental. Licenças prévia, de instalação e
de operação; Estudo de Impacto Ambiental-EIA e o Relatório de Impacto
Ambiental-RIMA. Audiência Pública. Compensação ambiental e outros
estudos ambientais. Monitoramento Ambiental; Licenciamento ambiental
Portuário e outras atividades regionais. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e
práticos. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e
métodos. São Paulo: Oficina de textos, 2008. 495 p.
LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade,
poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
MORAN, Emilio F. Meio ambiente e ciências sociais: interações homemambiente e sustentabilidade. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2011. 307 p.
DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental. 4ª.
ed. atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 223 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOLDRINI, Eliane Beê; PAULA, Eduardo Vedor de. Gestão ambiental
portuária: subsídios para o licenciamento das dragagens. Curitiba:
Ademadan, 2009. 373 p.
CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio José Teixeira (Org).

Avaliação e perícia ambiental. 9ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
284 p.
BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do
Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo:
Atlas, 2009. 295 p.
GELUDA, Leonardo; Desvendando a compensação ambiental: aspectos
jurídicos, operacionais e financeiros. Rio de Janeiro: Funbio, 2015. 270 p.
(e-book)http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Desvendando-acompensa%C3%A7%C3%A3o-Ambiental-aspectos-jur%C3%ADdicosoperacionais-e-financeiros.pdf
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática.
São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 184 p.
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon
(Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2ª ed. rev. e ampl.
São Paulo: UNESP, 1995. 206 p.

Período
4º SEMESTRE

Carga Horária
80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo e gestão de
negócios
EMENTA
Perfil do empreendedor: habilidades e qualidades do empreendedor;
Compreensão de mercados regionais e atividades produtivas; inserção do
gestor ambiental no mundo do trabalho; oportunidades nos setores da
economia e em especial na zona costeira; projetos ambientais e

socioambientais; empreendedorismo, propriedade intelectual, inovação e
meio ambiente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
DORNELAS, José Carlos Assis; TIMMON, Jeffry A; SPINELLI, Stephen.
Criação de novos negócios: empreendedorismo para o século 21. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010. 458 p
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando
idéias em negócios. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 232 p.
GAUTHIER, Fernando Alvaro Ostuni; MACEDO, Marcelo; LABIAK JUNIOR,
Silvestre. Empreendedorismo. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
120p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DRUCKER, Peter Ferdinand. Administração de organizações sem fins
lucrativos: princípios e práticas. São Paulo: Cengage Learning, 2006.
166 p.
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do
século. 6ª.ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor, entrepreneurship:
prática e princípios. 6ª.ed. São Paulo: Pioneira, 2000.
AÇÃO empreendedora: como desenvolver e administrar o seu negócio com
excelência . São Paulo: Gente, 2010. 379 p.
SALIM, Cesar Simões. Administração empreendedora: teoria e prática
usando estudo de casos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 226 p.

Período

Carga Horária

4º SEMESTRE

100 H/A

83,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Monitoramento Ambiental II
EMENTA
Monitoramento ambiental em águas, solo e ar; principais parâmetros no
âmbito da gestão ambiental; Estrutura de planos e projetos de
monitoramento ambiental; Importância das análises ambientais para o
monitoramento
monitoramento

ambiental.
ambiental.

Equipamentos
Padrões

de

e

metodologias

qualidade

aplicáveis

no
ao

monitoramento. Fontes geradoras e monitoramento de impactos locais
costeiros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRANDÃO C.J. et al (Orgs). Guia nacional para coleta e preservação de
amostras:

água,

sedimento,

comunidades aquáticas

e efluentes

líquidos. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo:
CETESB: Brasília: ANA. 2011. 326 p.
Open access: http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/
sites/47/2013/11/guia-nacional-coleta-2012.pdf
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente; MÜZZEL, Virginia Olga Koeche
(Coord). Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais.
Brasília: MMA, 2006. 6 v. (Cadernos de Formação).
DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental.
4. ed. atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 223 p.
CASTRO, Peter; HUBER, Michael E. Biologia marinha. 8ª ed. Porto
ALegre: AMGH, 2012. 461 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KNIE,

Joachim

ecotoxicológicos:

L.

W.;

LOPES,

métodos,

Ester

técnicas

W.

e

B

(Autora).

aplicações.

Testes

Florianópolis:

FATMA/GTZ, 2004. 288 p.
BOLDRINI, Eliane Beê; PAULA, Eduardo Vedor de. Gestão ambiental
portuária: subsídios para o licenciamento das dragagens. Curitiba:
Ademadan, 2009. 373 p.
FERREIRA, Beatrice Padovani; MAIDA, Mauro. Monitoramento dos
recifes de coral do Brasil: situação atual e perspectivas. Brasília:
MMA/SBF,

2006.

120p.

(Biodiversidade

;

18)

Disponível

on-line:

//www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/18_introducaobr.pdf
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: guia
prático e didático. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 256
RIBEIRO, Helena (Orgs). Novos instrumentos de gestão ambiental
urbana. São Paulo: EDUSP, 2001 153 p. (Acadêmica ; 36).
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon
(Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2ª ed.,rev. e ampl.
São Paulo: UNESP, 1995. 206 p.

Período
4º SEMESTRE

Carga Horária
80 H/A

66,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Recursos Naturais II
EMENTA
Relação entre ciência-tecnologia e gestão. A gestão de recursos naturais nos
três setores. Tecnologias ambientais aplicadas a gestão e conservação de

recursos naturais: Recuperação e restauração de áreas degradadas,
remediação e biorremediação de áreas, biologia e microbiologia ambiental. A
gestão de riscos ambientais. Bens, serviços ecossistêmicos e estratégias
econômicas para a gestão de recursos. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014.
RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003. 503p.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social
corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7ª.
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 427 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PELCZAR, Michael Joseph et

al.

Microbiologia:

conceitos

e

aplicações. Vol. 2. 2ª. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.
RIBEIRO, Mariangela Cagnoni; STELATO, Maria Magali. Microbiologia
prática: aplicações de aprendizagem de microbiologia básica:
bactérias, fungos e vírus. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 224 p.
Freire. P. V. Gestão de recursos naturais renováveis e
desenvolvimento: Novos desafios para a pesquisa ambiental. (ed.),
Weber Jacques (ed.). 1997. Sao Paulo : Cortez Editora, 500 p.
VILELA JR., A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e Ferramentas de
Gestão Ambiental: desafios e perspectivas para as organizações.
SCHWANKE, Cibele (Org.). Ambiente: conhecimentos e práticas.
Porto Alegre: Bookman, 2013. 247 p.

Período

Carga Horária

4º SEMESTRE

20 H/A

16,67 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Mediação/Moderação
EMENTA
Organização prévia de reuniões. Preparativos de levantamento de
informações (foco em dados sobre crise). Sistematização e montagem de
estratégias para reunião (foco em dados sobre crise). Estimular e praticar
algumas habilidades relacionadas a moderação e/ou mediação de
reuniões, reuniões de planejamento, oficinas, workhops ou encontros.
Orientação de diálogos, facilitação dos processos de decisão em grupo.
Técnicas de estímulo a participação de membros em reuniões ou
encontros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Brose, Markus. Metodologia participativa: uma introdução a 29
instrumentos. Tomo Editorial. Porto Alegre, 2010.
ARIOLI, Edir Edemir. Análise e Solução de Problemas: O Método da
Qualidade Total com Dinâmica de Grupo. Ed. Qualitmark. Rio de
Janeiro,1998.
BURBRIDGE, R Marc. Gestão de Conflitos - Desafio do Mundo
Corporativo. Editora: Ed. SARAIVA. 2012.
SAKAMOTO, Kendi. Prática e Efetividade na Gestão de Conflitos. Ed.
LAÇOS. 2016.
HAWKINS, Charlie. O Segredo das Reuniões Produtivas. Ed. Saraiva.
2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Valentim, Marta. Gestão, mediação e uso da informação [online]. São
Paulo: Editora UNESP;. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 390 p.
FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação: as categorias de
pessoa, espaço e tempo. Editora Contexto. 2016.
RIES, Al. Batalha na Sala de Reuniões. Ed. Elsevier. 2009.
NOGUEIRA, Ecio Madeira. Como fazer reuniões. Ed. SPRINT. 2004.
ADAMS, Scott. Dilbert - Odeio Reuniões. v.5. Ed. L&PM EDITORES. 2009.

5º SEMESTRE
Período
5º SEMESTRE

Carga Horária
100 H/A

83,65 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Projetos V
EMENTA
Desenvolvimento, redação e apresentação do Trabalho de Conclusão de
Curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do
trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10ª ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
BREVIDELLI, Maria Meimei; SERTÓRIO, Sônia Cristina Masson. TCCTrabalho de Conclusão de Curso: guia prático para docentes e
alunos da área da saúde. 4ª ed. São Paulo: Iátria, 2010.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 23ª ed. São Paulo: Perspectiva
S.A., 2010.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Edição. Editora
Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do
trabalho científico. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de
pesquisa. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
APPOLINARIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e prática da
pesquisa. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 2012.
BARROS, A.J. S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia
científica. 3ª ed. Editora Pearson Prentice Hall, 2007.
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de
trabalhos acadêmicos. 1ª ed. Curitiba, 2010.
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e iniciação à pesquisa. 26ª ed. Editora Vozes, 2009.
UFPR. Sistemas de Bibliotecas. Projetos - Vol I. Curitiba: UFPR, 2007.
UTFPR. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. 1ª ed.
Curitiba, 2008.

OPTATIVAS

Período

Carga Horária

2º Semestre

40 HA 33,33 HR

COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento da paisagem aplicado
a análise e gestão do ambiente
EMENTA

Tópicos da interação entre o ambiente e a sociedade em áreas
urbanizadas e não urbanizadas. O uso do solo como subsídio para a
classificação e avaliação das atividades inerentes as paisagens
urbanizadas e não urbanizadas e sua aplicação na gestão ambiental.
Interpretação das potencialidades da natureza e conflitos de uso no
meio urbano e rural. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADLER, Frederick R.; TANNER, Coly J. Ecossistemas urbanos:
princípios ecológicos para o ambiente construído. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015. 384 p.
ARAUJO, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA; ALMEIDA, Josimar Ribeiro
de; GUERRA, Antonio José Teixeira. Gestão ambiental de áreas
degradadas. 9ª ed. Rio de Janeiro:m Bertrabd Brasil, 2013. 320p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente; MÜZZEL, Virginia Olga Koeche
(Coord). Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais.
Brasília: MMA, 2006.
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática.
São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 184 p.
PEREIRA, Mário Jorge. Meio ambiente & tecnologia. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2010. 256 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, FERNANDO. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura
urgente. Rio de Janeiro: Elsevier , 2007. 280p.

ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil: uma análise
ecocêntrica. Curitiba: InterSaberes, 2013. 270 p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diagnóstico da gestão ambiental
no Brasil. Brasília: MMA, 2001.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. Editora Atlas,
2010.
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Ecogeografia do Brasil: subsídios
para o planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.
206p.
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon
(Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2ª ed. São Paulo:
UNESP, 1995. 206 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Biologia e conservação de ambientes
marinhos aplicado a gestão ambiental
EMENTA
A água marinha: propriedades físico-químicas e biológicas. Princípios da
oceanografia química física, química e biológica. Os ecossistemas marinhos
e costeiros. Os principais grupos taxonômicos e comunidades do ambiente

marinho. O mar como fonte de recursos. Interação entre o ambiente
marinho e costeiro e as atividades antrópicas - impactos ambientais.
Princípios

do

gerenciamento

costeiro,

gestão

ambiental

de

empreendimentos costeiros, conservação marinha. Trabalho de campo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHMIEGELOW, João M. Miragaia. O Planeta azul: uma introdução as
ciências marinhas. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 202 p.
CASTRO, Peter; HUBER, Michael E. Biologia marinha. 8ª. ed. Porto
ALegre: AMGH, 2012. 461 p.
RUPPERT, Edward E; BARNES, Robert D; FOX, Richard S. Zoologia dos
invertebrados/ uma abordagem funcional-evolutiva. 7ª ed. São Paulo:
Roca, 2005. 1145 p.
BAPTISTA NETO, José Antônio ; WALLNER-KERSANACH, Mônica ;
PATCHINEELAM, Soraya Maia (Org). Poluição marinha. Rio de Janeiro:
Interciência, 2008. 412 p.
CRESPO & SOARES. Biologia Marinha. 1ª ed. Ed. Interciëncia. 2002.
BRANDINI, FREDERICO PEREIRA.

Mar Brasil. 551. São Paulo: Auana,

2016. v. 1. 352p.
REIS, R. A.; ABRAHAO, C. M. S. (Org.) ; TIEPOLO, L. M. (Org.) ; CHEMIN,
M. (Org.) . Litoral do Paraná: Território e Pespectivas: Volume1 Sociedade, Ambiente e Gestão. 1ª.ed. Curitiba: Brasil Publishing, 2016. v. 1.
294p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR BORNATOWSKI,

Hugo;

ABILHÔA,

Vinícius.

Tubarões

e

raias

capturados pela pesca artesanal no Paraná: guia de identificação.
Curitiba: Hori Consultoria Ambiental, 2012. 124 p. (Hori cadernos
temáticos; 4)

KRAJEWSKI, João Paulo. A vida em nossos mares= life in our seas. 1ª ed.
São Paulo: Avis Brasilis, 2012. 288 p.
NASSAR, Cristina. Macroalgas marinhas do Brasil: guia de campo das
principais espécies. 1ª ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2012. 178 p.
LONGHURST, Alan R.; PAULY, D. Ecologia dos oceanos tropicais. São
Paulo: EDUSP, 2007. 419 p. (Coleção base ; 6).
HADDAD JUNIOR, Vidal. Animais aquáticos potencialmente perigosos do
Brasil: guia médico e biológico. São Paulo: Roca, 2008. 268 p.
SCHMIEGELOW, João M. Miragaia. O Planeta azul: uma introdução as
ciências marinhas. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 202 p.
Xavier R. O gerenciamento costeiro no Brasil e a cooperação internacional.
Brasília

IPRI

1994.

157p.

Disponível

em

http://www.livrosgratis.com.br/download_livro_129632/o_gerenciamento_coste
iro_no_brasil_e_a_cooperacao_internacional. Acesso em 11/01/2017.
IO-USP. Estrutura e função do ecossistema de plataforma continental do
Atlântico Sul brasileiro - A. M. S. Pires-Vanin, ed. - Publicação esp. Inst.
oceanogr.,

S

Paulo,

(10):217-231,

1993.

Disponível

em

http://www.io.usp.br/images/publicacoes/n10a13.pdf. Acesso em 11/01/2017.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Instrumentação oceanográfica
EMENTA
Organização e gestão de trabalhos de campo em ambientes marinhos,

costeiros

e

"offshore".

Elementos

de

segurança

em

trabalhos

oceanográficos. Trabalhos embarcados. Principais instrumentos de
coleta de dados para monitoramento e pesquisa. Geoprocessamento
marinho.
científico.

Microprocessadores
Prática

de

e

construção

robótica
de

subaquática.

instrumentos

Mergulho

básicos

de

oceanografia. Manutenção e calibração de instrumentos. Prática
instrumental em ambiente marinho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA,

Jorge

Xavier

da;

ZAIDAN,

Ricardo

Tavares

(Org).

Geoprocessamento & meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
328 p.

CALAZANS, Danilo (Organizador). Estudos Oceanográficos: do instrumental
ao

prático.

Pelotas.

Ed.

Textos.

2011.

462

http://www.oceano.furg.br/sistema/upload_php/estudos_

p.

Open

Access

oceanograficos.pdf

acesso em 20 fev. 2017.

MCROBERTS, Michael. Arduino básico. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2015.
506 p.
BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Primeiros passos com o Arduino. 2ª
ed. São Paulo: Novatec, 2015. 236 p.
TURRA, Alexander & DENADAI, Márcia Regina. Protocolos para o
monitoramento

de

habitats

bentônicos

costeiros

-

Rede

de

Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros - ReBentos. Fundação
de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. São Paulo (FAPESP). 2015.
Open Access http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/48874.
SUELI SUSANA DE GODOI S. S..; ILSON CARLOS ALMEIDA DA

SILVEIRA I. C. A.; CASTRO FILHO B. M. IOF – 5850 -1 OCEANOGRAFIA
FÍSICA OBSERVACIONAL Curso de Pós-Graduação em Oceanografia
Física. São Paulo – março de 2000. Open Acssess - Disponível em:
ftp://ftp.io.usp.br/lado/IOF5850/Apostila.pdf

BRANDÃO C.J. et al (Orgs). Guia nacional para coleta e preservação de
amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos.
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo: CETESB: Brasília:
ANA. 2011. 326 p. Open access: http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/47/2013/11/guia-nacional-coleta-2012.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. Nova edição. São Paulo: Oficina
de Textos, 2008. 143 p.
GHILARDI-LOPES, Natalia Pirani; HADEL, Valéria Flora; BERCHEZ, Flávio
(Org.). Guia para educação ambiental em costões rochosos. Porto
Alegre: Artmed, 2012. 199 p.
MOTTA N. S; ANTUNES C. B.; CASARINI L. M.; GRAÇA-LOPES R. A
instrumentação oceanográfica de pesquisa pesqueira no acervo do
museu de pesca. Série Relatórios Técnicos, São Paulo, n°. 48: 1 - 22,
2011. Disponível em: ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/serreltec_48.pdf.
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
NASSAR, Cristina. Macroalgas marinhas do Brasil: guia de campo das
principais espécies. 1ª ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2012. 178 p.
SZPILMAN, Marcelo. Peixes marinhos do Brasil: guia prático de
identificação. Rio de Janeiro: Instituto Ecológico Aqualung: Mauad, 2000.

288 p.
BAPTISTA NETO, José Antônio ; WALLNER-KERSANACH, Mônica ;
PATCHINEELAM, Soraya Maia (Org). Poluição marinha. Rio de Janeiro:
Interciência, 2008. 412 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Mudanças climáticas
EMENTA
Sensibilização sobre a problemática das Mudanças Climáticas no Brasil e no
Paraná; Fundamentos e aplicação local sobre o conceito de Adaptação às
Mudanças Climáticas; Trabalho envolvendo Estudos de Caso sobre
Mudanças Climáticas que possam envolver: a - Aplicação de lente climática;
b – Avaliação de vulnerabilidade; c – Identificação de alternativas de
adaptação; d – Seleção de medidas de adaptação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. (2000) Avaliação e ações
prioritárias para a conservação da biodiversidade da mata atlântica e
campos sulinos. Brasília: Ministério do Meio Ambient. 36 p.
GIDDENS, A.; VIANNA, S. B. (2010) A política da mudança climática.
Rio de Janeiro: Zahar. 314 p.
MARENGO, J. A. (2007) Mudanças climática globais e seus efeitos
sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição
das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do

século XXI . 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 163 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MINISTÉRIO

DO

BIODIVERSIDADE
biodiversidade

e

MEIO
E

AMBIENTE.

FLORESTAS.

mudanças

(2007)

climáticas:

SECRETARIA

DE

Inter-relações

entre

recomendações

para

a

integração das considerações sobre biodiversidade na implementação
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima e
seu Protocolo de Kyoto. Brasília: MMA. 219 p.
ODUM, E.P. 1988. Fundamentos de Ecologia, 4ª ed. Trad. António
M.A. Gomes. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
RICKLEFS, R.E. 2003. Economia da natureza. Editora Guanabara. Rio
de Janeiro. 542p.
VEIGA, J. E. (Org). (2011) Aquecimento global: frias contendas
científicas. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: SENAC. 120 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de praias
EMENTA
Conceitos relacionados a zona costeira, ambientes costeiros e praias.
Particularidades da região costeira subtropical e tropical. Processos físicoquímicos em ambientes praiais. Poluição de praias e mares. Atividades de
pesquisa e extensão em praias: oportunidades e dificuldades. Gestão e
certificação de praias. Avaliação cênica e percepção ambiental. Utilização de
abordagens e técnicas participativas em ambientes praiais. Estudos de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHMIEGELOW, João M. Miragaia. O Planeta azul: uma introdução às
ciências marinhas. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 202 p.
CASTRO, Peter; HUBER, Michael E. Biologia marinha. 8ª. ed. Porto
ALegre: AMGH, 2012. 461 p.
PEDRINI, Alexandre de Gusmão (Org.). Educação ambiental marinha e
costeira no Brasil. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 272 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AB'SABER, Aziz Nacib. Ecossistemas do Brasil = Ecosystems of Brazil.
Edição bilingue. São Paulo: Metalivros, 2009. 299 p.

CRESPO & SOARES. Biologia Marinha. 1ª ed. Ed. Interciëncia. 2002.

HOERNER, Jean-Michel. Geopolítica do turismo. São Paulo: Editora Senac
São Paulo, 2011. 195 p.
LECHNER, Larry. Planejamento, implantação e manejo de trilhas em
unidades de conservação. Curitiba: Fundação O Boticário, 2006. 125 p.
(Cadernos de conservação n. 3).

ROSS, Glenn F. Psicologia do turismo. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2002.
174p. (Turismo Contexto).

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Ecotoxicologia aplicada a Gestão
Ambiental
EMENTA
Introdução à toxicologia. Xenobióticos: metais pesados, organoclorados,
hidrocarbonetos e outros, e sua dinâmica nos diferentes compartimentos
ambientais.

Rotas

de

entradas

de

xenobióticos.

Biomarcadores,

bioindicadores e biomonitoramento ambiental. Biomarcadores bioquímicos de
contaminação aquática. Novos poluentes ambientais como nanopartículas e
produtos tecnológicos de última geração. Pesquisa em ecotoxicologia:
resultados e estudos de trabalhos relacionados à ecotoxicologia voltada à
gestão ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OLIVEIRA-FILHO, E. C. Princípios de toxicologia ambiental. Ed.
Interciência. 198 p. 2013.
BETTELHEIM,

Frederick

A.

et

al.

Introdução

à

bioquímica.

Ed.Cengage Learning. São Paulo, 2012.
ODUM, Eugene Pleasants; BARRET, Gary W. Fundamentos de
ecologia. Ed. Cengage Learning, São Paulo. 612p. 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KNIE, Joachim L. W.; LOPES, Ester W. B (Autora).

Testes

ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações. Ed. FATMA/GTZ,
Florianópolis, 288 p. 2004..
LEHNINGER, Albert L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de

Lehninger. Ed. Artmed. 5. ed.Porto Alegre, 1273 p.
2011. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Bioquímica: aulas
práticas. Ed. UFPR, 7. ed. Curitiba, 189 p.2007. 2011.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e
molecular. Ed. Guanabara Koogan, 9. ed. Rio de Janeiro, 364p2012.
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. Ed. Guanabara Koogan, 6ª ed.
Rio de Janeiro, 564 p. 1988.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Ecologia do solo aplicado à Gestão
Ambiental
EMENTA
Conceitos de ecologia edáfica. Grupos funcionais da biota do solo. Princípios
e conceitos de pedologia e ciclos de nutrientes. Poluentes do solo.
Bioindicadores e biorremediação da qualidade edáfica aplicados a gestão de
recursos naturais. Uso e orientação de conhecimentos a respeito da ecologia
do solo e suas aplicações no monitoramento, análise e gestão ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOREIRA, Fátima M. S. et al. O ecossistema solo: componentes,
relações ecológicas e efeitos na produção vegetal. Ed. UFLA.
Lavras, 351 p. 2013.

RESENDE,

Mauro

et

al.

Mineralogia

de

solos

brasileiros:

interpretação e aplicações. Ed. UFLA. 2ª ed. rev. ampl. Lavras, 201p.
2011.
VARGAS, M. A. T.; HUNGRIA, M.. EMBRAPA. Biologia dos solos dos
cerrados. Planaltina, Go: Embrapa, 1997.
LIMA, V.; LIMA, R. M.; MELO, V. F. SOLO NO MEIO AMBIENTE
Abordagem para Professores do Ensino Fundamental e Médio e
Alunos do Ensino Médio. Ed. UFPR. Curitiba, 2007. <disponível em:
http://www.escola.agrarias.ufpr.br/arquivospdf/livro.pdf>
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2.ed. Rio de
Janeiro, 2006.
SIQUEIRA, José Oswaldo (Coord). Micorrizas: 30 anos de pesquisas
no Brasil. Ed. UFLA. Lavras, 716 p. 2010.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Tópico especial em gestão ambiental l
EMENTA
Ambiente e conservação. Manejo, monitoramento e tecnologia ambiental
voltado à resolução de práticas em gestão ambiental. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADLER, Frederick R.; TANNER, Coly J. Ecossistemas urbanos:

princípios ecológicos para o ambiente construído. São Paulo: Oficina
de Textos, 2015. 384 p.
PEREIRA, Mário Jorge. Meio ambiente & tecnologia. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2010. 256 p. RICKLEFS, R.E. 2003. Economia da
natureza. Editora Guanabara. Rio de Janeiro. 542p.
SANTOS, Rosely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: teoria e
prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.
SCHWANKE, Cibele (Org.). Ambiente: conhecimentos e práticas.
Porto Alegre: Bookman, 2013. 247 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade
social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.
326 p.
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo:
Gaia, 2006. 118 p.
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e iniciação à pesquisa. 26ª Edição Editora Vozes, 2009.
RUSCHEINSKY, Aloisio (Org.). Atores sociais, conflitos ambientais e
políticas públicas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 253 p.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Tópico especial em gestão ambiental ll
EMENTA
Ambiente, sociedade e gestão ambiental. Gestão ambiental e práticas
socioambientais. Estudos de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADLER, Frederick R.; TANNER, Coly J. Ecossistemas urbanos:
princípios ecológicos para o ambiente construído. São Paulo: Oficina
de Textos, 2015. 384 p.
PEREIRA, Mário Jorge. Meio ambiente & tecnologia. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2010. 256 p.
RICKLEFS, R.E. 2003. Economia da natureza. Editora Guanabara. Rio
de Janeiro. 542p.
SANTOS, Rosely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: teoria e
prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.
SCHWANKE, Cibele (Org.). Ambiente: conhecimentos e práticas .
Porto Alegre: Bookman, 2013. 247 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade
social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.
326 p.
ARRUDA, Carlos Alberto; CARVALHO, Flávia. Inovações ambientais:
políticas públicas, tecnologias e oportunidades de negócios. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo:
Gaia, 2006. 118 p.
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e iniciação à pesquisa. 26ª Edição Editora Vozes, 2009.
RUSCHEINSKY, Aloisio (Org.). Atores sociais, conflitos ambientais e
políticas públicas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 253 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Libras
EMENTA
Fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos da educação de
surdos; a Língua Brasileira de Sinais: características, parâmetros, sistema
de transcrição e alfabeto manual; cultura e identidades surdas; a inclusão
do aluno surdo na escola regular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDES, Sueli F.; STROBEL, K. L. Aspectos linguísticos da
Língua Brasileira de Sinais. Curitiba-PR: SEED/SUED/DEE, 1998.
QUADROS, Ronice M. de. (Org.). Estudos surdos I. Petrópolis: Arara
Azul, 2006.
SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto
Alegre: Mediação, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais - Libras - e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, 25 abr. 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm > Acesso em:
05 mar. 2017.
BRASIL. Decreto Federal n. 5626/2006. Regulamenta a Lei 10.436/2002
que oficializa a Língua Brasileira de sinais – Libras. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm > Acesso em:
05 mar. 2017.
RICOU, Miguel; NUNES, Rui. Comunidade Surda: Que futuro?
Conferência do Departamento de Bioética e Ética Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto. Disponível em:
http://www.asurdosporto.org.pt/artigo.asp?idartigo=98 >Acesso em: 05
mar. 2017.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Conservação e manejo de fauna
EMENTA
Interação homem-fauna. Impactos diretos e indiretos das atividades
humanas sobre a diversidade (fragmentação, perda de hábitat, espécies
invasoras, sobrexplotação, doenças emergentes). Manejo de animais
silvestres in situ e ex situ. Manejo de répteis, aves, mamíferos e animais
marinhos. Técnicas de campo para diagnóstico e monitoramento
populacional. Captura e marcação de animais silvestres. Animais
silvestres e saúde humana. Manejo de fauna doméstica em centros

urbanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CULLEN JR., Laury ; RUDRAN, Rudy ; VALLADARES-PADUA, Cláudio
(Org.). Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da
vida silvestre. 2ª ed. rev. Curitiba: Editora UFPR, 2006. 651 p.
HICKMAN, Cleveland P. et al. Princípios integrados de zoologia. 15ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 951 p.
PAIVA, Melquíades Pinto. Conservação da fauna brasileira. Rio de
Janeiro: Interciência, 1999. 226 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENEDITO, Evanilde (Org.). Biologia e ecologia dos vertebrados. 1ª
ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015. 228 p.
SCHMIDT-NIELSEN,

K.

Fisiologia

animal:

adaptação

e

meio

ambiente. 5ª ed. São Paulo: Santos, 2002. 611p.
CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 2009, Curitiba.; ROCHA,
Rosana Moreira da ; BOEGER, Walter A (Org). Estado da arte e
perspectivas para a zoologia no Brasil. Curitiba: UFPR, 2009. 296 p.
DEL-CLARO KLEBER. Introdução à ecologia comportamental: um
manual para o estudo do comportamento animal. Rio de Janeiro:
Technical Books, 2010. 128 p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasila: MMA/CBF, 2010.

Período

Carga Horária 40

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Energia e meio ambiente
Conceitos de energia. Sustentabilidade energética. Energia no contexto
de desenvolvimento e meio ambiente. Conversão de energia e eficiência
de conversão. Recursos energéticos. Bioenergias e energias renováveis.
Políticas energéticas nacionais. Tecnologias para geração e uso de
fontes energéticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia solar
fotovoltaica: conceitos e aplicações. 1.ed. São Paulo: Érica, 2012. 224
p.
GOLDEMBERG, José; PALETTA, Francisco Carlos (Coord). Energias
renováveis. São Paulo: Blucher, 2012. 110 p. (Série Energia e
Sustentabilidade .)
SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de
energia para um desenvolvimento sustentável. Campinas: Editora
Livraria da Física, 2014. 356 p.
Relatório Final do Balanço Energético Nacional disponível em: <
https://ben.epe.gov.br//>. Acesso em: 02 de março de 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin H. Energia e meio ambiente.
5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 764 p.
SANTOS, Marco Aurélio dos (Org.). Fontes de energia nova e
renovável. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 197 p.
PINTO, M. O. Fundamentos de energia eólica. Rio de Janeiro: LTC,
2013 368 p.

Período
1º SEMESTRE

Carga Horária
40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Memória, patrimônio e materialidade
Conceitos e tipos de patrimônio histórico, artístico e cultural. Preservação e

guarda de patrimônios materiais e imateriais no Brasil e no Litoral do
Paraná. Teoria e prática de conservação e restauro de bens culturais
móveis e imóveis. Políticas públicas, legislação e gestão de patrimônios.
História, memória, patrimônios e meio ambiente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, Regina; CHAGAS, Mário de Souza (Orgs.).

Memória e

patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas. São Paulo: Cosac &
Naïfy, 2009.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC,
1989.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo.
Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

GONÇALVES, José Reginaldo; GUIMARÃES, Roberta Sampaio; BITTAR,
Nina Pinheiro. A alma das coisas: patrimônios, materialidades e
ressonância. Rio de Janeiro: Mauad/FAPERJ, 2013.

MILLER, Daniel. Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre
a cultura material. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

Período

Carga Horária

2º SEMESTRE

40 H/A

33,33 H/R

COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção industrial e meio ambiente
Função da manutenção e tipos de manutenção; Fases da manutenção
durante a vida útil dos ativos; Criticidade de equipamentos; Indicadores Itens de controle; Orçamento Despesa e investimento; Capacitação da
equipe

de

manutenção;

Descrição

de

atividade

de

manutenção;

Gerenciamento de sobressalentes; Gerenciamento de falha em equipamento;
TPM – Manutenção Produtiva Total; Softwares de gerenciamento de
manutenção; Estrutura da manutenção; Ferramentas de análise de falhas;
Manutenções elétricas e mecânicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRANCO FILHO, Gil. Dicionário de Termos de Manutenção,
Confiabilidade e Qualidade. Editora Ciência Moderna, 2006.
KARDEC, A.; NASCIF, J. Manutenção Função Estratégica. Editora
Qualitymark, 2009.
FILHO, GIL. B. A. Organização, o Planejamento e o Controle da
Manutenção. Editora Ciência Moderna, 2008.
FLOGLIATTO, F. S.; DUARTE, J. L. Confiabilidade e Manutenção
Industrial. Editora Elsevier, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PEREIRA, Mário Jorge. Engenharia de manutenção: teoria e prática.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 228 p.
SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual prático da manutençao
industrial. 4ª ed. São Paulo: Icone, 2013. 301 p.
AZEVEDO, Celso de. Se as máquinas falassem/ uma conversa franca

sobre a gestão de ativos industriais. São Paulo: Saraiva, 2007. 142 p.
BRANCO FILHO, Gil. A organização, o planejamento e o controle da
manutenção. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 257 p.

Período

Carga Horária

1º SEMESTRE

33,33 H/R

40 H/A

COMPONENTE CURRICULAR: Política e Gestão Ambiental
Paradigma

do

crescimento

responsável;

Golobalização

das

questões

ambientais; Definição de Política Pública; níveis de organização social e
políticas públicas: sociedade, estado, governo e poder; Políticas públicas:
conceito, tipos, modelos e aplicações; Políticas Públicas Ambientais marco
histórico brasileiro; Formulação de Políticas Públicas e Privada modelos e
aplicações; casos e aplicações de Políticas Públicas Ambientais; Avaliação de
Política Pública Ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALONSO, A.; COSTA, V. Ciências sociais e meio ambiente no Brasil: um
balanço bibliográfico. BIB, nº 53, 1º semestre, 2002. pp. 35-78.
FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Editora da
UNICAMP/ Imprensa Oficial. Campinas, 2001.
GUIMARÃES, P. C. V.; MACDOWELL, S. F.; DEMAJOROVIC, J. Fiscalização
em meio ambiente no Estado de São Paulo. Cadernos FUNDAP, nº 20,
maio/agosto, 1996. pp. 59-75.
PACHECO, R. S. et al. Atores e conflitos em questões ambientais urbanas.
Espaço & Debates, n° 35, 1992. pp. 46-51
VIOLA, E. J.; LEIS, H. R. A evolução das políticas ambientais no Brasil, 19711991: do bissetorialismo preservacionista ao muti-setorialismo orientado para o

desenvolvimento sustentável. in HOGAN, D.J.; VIEIRA, P. F. (orgs.) Dilemas
sócio-ambientais e desenvolvimento sustentável. Editora da UNICAMP.
Campinas,1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, A. C. ("Análise ambiental do ponto de vista jurídico" in TAUK, S. M.
(Org.) Análise ambiental: uma visão interdisciplinar, Ed. Unesp, S. Paulo,
1991. p. 45-64.
BECKER, B. “A amazônia pós ECO-92” in BURSZTYN, M. (org.) Para pensar o
desenvolvimento sustentável, Brasiliense/IBAMA/ENAP. São Paulo 1993.
CUSTÓDIO, H. B. “Legislação brasileira do estudo de impacto ambiental" in
TAUK, S. M. (Org.) Análise ambiental: uma visão interdisciplinar, Ed. Unesp,
S. Paulo, 1991. p. 45-64
DRUMMOND, J. A. (“A legislação ambiental brasileira de 1934 a 1988:
comentários de um cientista ambiental favorável ao conservacionismo”,
Ambiente & Sociedade, Vol. 2, no 3-4, 1999. pp. 127-49
GUIMARÃES, R. (2001) "La sostenabilidad del desarollo entre Rio-92 y
Johannesburgo 2002: eramos felices y no sabiamos”, Ambiente & Sociedade,
vol. IV, nº 9, 2º semestre, pp. 5-24.
MARTINEZ-ALLIER, J. “Justiça ambiental e distribuição ecológica de conflitos”
in FERREIRA, Leila da C. (org.) A sociologia no horizonte do século XXI.
Boitempo, São Paulo. 1997. p.122-35

RIBEIRO, W. C. A ordem ambiental internacional. Contexto, São Paulo. 2001
SACHS, I. “Estratégias de transição para o século XXI”, in BURSZTYN, M. (org.)
Para

pensar

o

desenvolvimento

sustentável.

São

Paulo,

Brasiliense/IBAMA/ENAP. 1993.
VARGAS, M. C. “O gerenciamento integrado dos recursos hídricos como
problema sócio-ambiental”, Ambiente & Sociedade, Ano II, nº 5, 2º semestre
de 1999, pp.109-34
VIGEVANI “Meio ambiente e relações internacionais”, Ambiente & Sociedade,
Vol. 1, nº 1, pp. 27-61.

3.10 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, conforme
normatizado na Lei 11.788/2008.
O Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental não requer em caráter obrigatório,
a realização do estágio supervisionado. Mas dado à natureza da atividade profissional
do egresso para o desenvolvimento das competências profissionais este será
recomendado a todos os alunos. Neste sentido, será incentivada a realização de
estágios vivenciais na Área Ambiental pelos alunos dentro e fora do IFPR.
O Estágio Não Obrigatório é uma atividade individualizada por educando, terá
orientação semi-direta por um docente do curso, sendo a condução e a forma de
avaliação determinada pelo Regulamento de Estágios do IFPR apresentado pela
Resolução 02/2013 e a Portaria nº. 4, de 22 de junho de 2009, do IFPR. Porém, a carga
horária do estágio poderá ser contabilizada no cumprimento da carga horária das
atividades complementares.

O estágio poderá ser realizado em instituições públicas e/ou privadas,
organizações não governamentais, empresas prestadoras de serviços ou de pesquisa,
entre outras instituições que envolvam a aplicação de conhecimentos relacionados ao
meio ambiente. Serão consideradas como atividades de estágio iniciação científica,
participação em projeto de extensão e inovação, sejam elas remuneradas ou não.

3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) configura-se em uma atividade escolar
de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à área de
formação profissional. Tal atividade, que representa o resultado de um estudo, revela
conhecimento a respeito do tema escolhido, emanado do desenvolvimento dos
diferentes Componentes Curriculares da Habilitação Profissional.

O TCC traz como proposta uma formação profissional pautada na interação da
teoria com a prática, em um ensino reflexivo, baseado no processo de reflexão na ação,
ou seja, um ensino cujo aprender por meio do fazer seja privilegiado; um ensino cuja
capacidade de refletir seja constantemente estimulada a partir da interação professoraluno em diferentes situações práticas. A perspectiva de desenvolvimento do TCC no
ensino técnico permitirá a formação de profissionais criativos, que poderão dar conta
das diferentes demandas que a prática profissional lhes impõe.
Torna-se necessária a vinculação do ensino oferecido no ambiente escolar com
o mundo do trabalho e com a prática social do educando, de maneira a refletir a
essência atribuída a todos os programas de formação profissional pela atual LDB.
Ao longo do Curso, preferencialmente a partir do primeiro semestre, os alunos
deverão começar a planejar e desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso
orientado pelos professores das disciplinas de Projetos de I á V. O aluno deverá
apresentar como resultado do trabalho de conclusão de curso em um dos formatos
constantes na Portaria CAPES N° 7, de 22 de junho de 2009, previamente acordados

entre orientadores e orientados. Os trabalhos finais poderão ser compostos, por
exemplo, na forma de monografias, artigos, relatórios de estágio, elementos gráficos
e/ou volumétricos (maquetes ou protótipos) ilustrados através de fotos, acompanhados
pelas respectivas especificações técnicas; memorial descritivo, memórias de cálculos e
demais reflexões de caráter técnico e metodológico pertinentes ao tema além dos
demais formatos elencados na referida portaria. Outros formatos poderão ser propostos
e aprovados desde que previamente avaliados pelo orientador e quando necessário
pelo colegiado do curso.
O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em dupla para que
habilidades como comunicação, trabalho em equipe, liderança sejam contempladas.
Estas duplas, quando estruturadas poderão ser compostos por alunos de diferentes
cursos, porém todos precisam ser necessariamente do mesmo nível técnico e
preferencialmente do mesmo ano. Qualquer configuração diferente proposta deverá ser

submetida ao orientador e posteriormente ao colegiado do curso superior em TGA com
devida justificativa.
A Banca de Validação é obrigatória. Esta terá como composição básica o
Professor orientador, como seu presidente e mais dois professores da área ambiental,
pelo menos um destes, preferencialmente externo ao Campus Paranaguá.
A entrega do TCC, assim como o resultado final do trabalho (Aprovado ou Não
Aprovado) ficará condicionado com a aprovação do Componente Curricular “Projeto V”,
cabendo ao Professor Responsável desta disciplina incluir este resultado entregue
como um dos requisitos necessários para aprovação na disciplina.
A entrega de versão final do trabalho final de conclusão de curso para possível
depósito, publicação, ou outro ficará condicionada aos critérios estabelecidos pelo
professor da disciplina de Projetos V, orientador e banca de validação conforme o
caráter e formato do trabalho desenvolvido e apresentado.

3.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares são constituídas de atividades que favorecem a
construção de comportamentos técnicos, sociais, humanos, culturais e profissionais
voltados à formação integral do futuro profissional. Possuem grande importância para a
formação profissional, pois contemplam o desenvolvimento e realização de atividades
enriquecedoras, inclusive atividades desenvolvidas fora do ambiente acadêmico, que
complementam e aprimorem o perfil profissional e humanístico, necessários para a
formação e atuação eficaz no mundo do trabalho, além de proporcionar a integração
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
O aproveitamento das atividades complementares se dará mediante a
apresentação

da

desenvolvimento

documentação
e

cumprimento

comprobatória
da

atividade

original

que

considerada

comprovem

o

complementar.

A

homologação das atividades complementares se dará mediante avaliação da
Coordenação/colegiado do curso ou em casos especiais ou ambíguos por uma
Comissão nomeada pelo coordenador.
As atividades complementares deverão ter relação com a área ambiental, sendo
que aquelas que não se relacionarem com esta área, serão analisadas individualmente,
ficando a critério do Coordenador do curso ou de uma Comissão nomeada que irá
analisar e emitir um parecer sobre a validação ou não das mesmas. As Atividades
Complementares deverão ser realizadas concomitantemente ao período de realização
do curso de graduação. Os estudantes devem comprovar um mínimo de 100 horas em
Atividades Complementares. A tabela 7, abaixo, apresenta uma relação de referência
para as Atividades Complementares com a carga horária a ser validada para cada uma
das atividades. O estudante deverá cumprir a carga horária mínima de 100 horas em no
mínimo três categorias de atividades complementares elencadas na referida tabela,
sem mínimo ou máximo de carga horária para cada atividade. As disciplinas optativas
ou componentes optativos cursadas além daquelas 100 horas obrigatórias optativas
poderão ser consideradas como atividade complementar. Então, as disciplinas optativas

não poderão ser contabilizada como optativas e atividades complementares ao mesmo
tempo.
Tabela 7: Relação de referência para as Atividades Complementares.

Categoria de Atividades*
Estágio não Obrigatório

Carga horária por
hora de atividade
ou produto
0,5*

Curso de Línguas

0,5*

Participação como docente em curso na área
ambiental
Palestrante com temas relacionadas a área
ambiental
Trabalho de Monitoria

1,0*

Cursos Ministrados

1,0*

Participação em Congressos

1,0*

Participação em e semanas acadêmicas

0,5*

Publicação de Artigos em Jornais

10**

Publicação de Artigos em Congressos ou revistas
sem qualis
Publicação de Artigos em Revistas com qualis

20**

Publicação de resumos expandidos ou resumos
simples em congressos/eventos
Participação como discente em mini-cursos ou
palestras
Participação em Eventos do IFPR

10**

Eventos Culturais

0,5*

Produção de Material Didático

20**

Trabalhos Comunitários

0,5*

Organização de eventos e semanas acadêmicas

1,0*

Participação em Jogos Escolares

0,5*

Disciplina optativa

30**

Plano de negócios na área ambiental ou
correlacionada.
Participação em projeto de pesquisa, inovação e/ou
extensão como bolsista ou voluntário.
Atividade de empreendedorismo ambiental como por
exemplo incubação de empresa, atividades
relacionadas ao NIT (Núcleo de Inovação
Tecnológica), dentre outras.

30**

1,0*
0,5*

30**

0,5*
1,0*

0,5*
30**

Obs: 1 - Não há carga horária mínima ou máxima por atividade mas as 80 horas deverão ser

distribuídas em no mínimo 3 atividades complementares ao longo do curso.
2 - * Carga horária (em hora) a ser contabilizada para cada hora de atividade. ** Carga horária
total por produto conforme tabela.

4. CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.1 CORPO DOCENTE
O corpo docente do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Campus
Paranaguá possui formação específica e experiência profissional adequada aos
Componente Curriculares que poderão ministrar, desta forma, atendo as necessidades
para realização do seu currículo, conforme apresentado na tabela abaixo. Além disso, a
escolha destes profissionais atende em conformidade com o Projeto Político
Pedagógico (PPP) do Campus e está de acordo com a LDB 9.394/1996.
Tabela 8. Formação docente, regime de trabalho e tempo de experiência de professores e componente
curricular.

Nome

Formação
acadêmica

Regime de trabalho

Tempo de experiência
de magistério superior,
Componente
magistério da Educação
curricular
Básica e/ou experiência
profissional (em anos)

Antônio João Galvão de
Souza

Licenciado em
Letras, Mestre em
Letras e
Linguística.

Dedicação exclusiva

15

Língua
portuguesa,
língua inglesa
e literatura

Allan Paul Krelling

Oceanógrafo,
Mestre em
Doutorando em
Sistemas
Costeiros e
Oceânicos.

Dedicação exclusiva

5

Área técnica
ambiental

Elisa Helena da Costa
Moraes

Licenciada
em
química, Mestre e
doutora
em
química

Dedicação exclusiva

6

Química

Ezequiel Antônio de
Moura

Licenciado em
Ciências
Biológicas, Mestre
em
Desenvolvimento
Territorial
Sustentável

Dedicação exclusiva

5

Biologia

Ionete Hasse

Licenciada em
Ciências

Dedicação exclusiva

30

Biologia

Biológicas, Mestre
em Ciência do
Solo e Doutora em
Fitotecnia
Jussara Schmitt Sandri

Graduada em
Direito, Mestre em
Ciências Jurídicas

Dedicação exclusiva

14

Direito

Emerson Luis Tonetti

Licenciado em
Ciências
Biológicas; Mestre
em Ciências
Biológicas; Doutor
em Geografia.

Dedicação exclusiva

20

Biologia

Joana Rupprecht
Zablonsky

Tecnóloga em
Química
Ambiental;
Licenciada em
Química; Mestre
em Engenharia
Civil

Dedicação exclusiva

7

Área técnica
ambiental

Gislaine Garcia de Faria

Licenciada em
Geografia; Mestre
e Doutora em
Geografia

Dedicação exclusiva

16

Geografia

Izabel Carolina Raittz
Cavallet

Médica
Veterinária; Mestre
em Ciências
Veterinárias

Dedicação exclusiva

9

Área técnica
ambiental

Everaldo dos Santos

Licenciado em
Ciências
Biológicas; Mestre
em Ciências do
Solo, Doutorando
em Engenharia
Florestal

Dedicação exclusiva

18

Biologia

Ariel Scheffer da Silva

Licenciado em
Ciências
Biológicas, Mestre
em Aquicultura,
Doutor em
Zoologia

Dedicação exclusiva

23

Área técnica
ambiental

Leandro Angelo Pereira

Graduado em
Biologia; Mestre
em Ciências
Veterinárias;
Doutor em
Ecologia e
Conservação

Dedicação exclusiva

6

Área técnica
ambiental

4.1.1 Atribuições do Coordenador
As O coordenador de curso possui atribuições, as quais se enquadram nas
competências políticas, gerenciais, administrativas e/ou institucionais, e corroboram
para o bom andamento das atividades do Curso como um todo.
Funções do Coordenador:
•

integrar o planejamento e a ação didático-pedagógico dos cursos sob sua

coordenação;
•

executar as deliberações do Conselho Superior;

•

cumprir as determinações dos órgãos diretivos;

•

presidir as reuniões do Colegiado do Curso;

•

organizar e registrar as reuniões do Colegiado de Curso sob sua

coordenação para os assuntos que sejam de interesse dos cursos.
•

assessorar à coordenação de ensino na fixação dos horários das aulas

das áreas de conhecimento ofertadas;
•

presidir a sessão de avaliação dos pedidos de dispensa e opinar na

transferência, verificando a equivalência dos estudos feitos, tomando as providências
cabíveis;
•

fornecer à Coordenação de Ensino, conforme calendário, e após a reunião

do Colegiado do curso, os resultados do período avaliativo, bem como os diários de
classe, devidamente preenchidos;
•

supervisionar o cumprimento da carga horária do curso coordenado,

estipulada na matriz curricular, bem como tomar as devidas providências nos casos em
que haja necessária substituição de professores, em caso de faltas justificadas ou
atividades extracurriculares;
•

orientar o corpo discente e docente do curso sob sua coordenação sobre

currículo, frequência, avaliação e demais atividades de ensino que lhes possam
interessar;
•

planejar em conjunto com a Coordenação de Ensino as atividades de

Orientação Educacional;

•

conhecer o material didático elaborado pelo corpo docente para os cursos

sob sua coordenação;
•

supervisionar o preenchimento do registro de classe e solicitar correções

caso sejam necessárias, assinando-os;
•

zelar pelos laboratórios, materiais e equipamentos da sua coordenação de

eixos específica;
•

articular a integração entre as áreas de base nacional comum e de

formação específica;
•

adotar os princípios pedagógicos de Identidade, Diversidade e Autonomia,

da interdisciplinaridade e da Contextualização como estruturadores dos currículos do
ensino superior, médio profissionalizante;
•

garantir que as grades curriculares cumpram as determinações da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais;
•

elaborar,

com

auxílio

dos

professores,

termos

de

referências,

especificações, planilhas e memoriais, para suprimento de materiais, obras, serviços e
equipamentos às necessidades dos cursos.

4.1.2 Experiência do Coordenador
O coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFPR campus
Paranaguá tem formação em Ciências Biológicas com especialização Latu Sensu em
Gestão Ambiental na Indústria. É mestre em Ciência do Solo e teve como tema de
pesquisa ciclagem biogeoquímica com foco em sequestro de carbono em florestas.
Atualmente é doutorando em Engenharia Florestal pela UFPR na área de conservação
da natureza onde defenderá a tese na temática da ciclagem biogeoquímica com foco no
comportamento da floresta atlântica na planície litorânea em relação a decomposição e
mineralização do nitrogênio e a relação com a biota do solo e os possíveis efeitos
climáticos no processo e possíveis serviços ambientais prestados pelas florestas. Foi
pesquisador do Observatório da Educação da Capes/INEP/UFPR/MEC entre 2009 e
2012 e do projeto SOLOBIOMA UFPR/SPVS entre 2005 e 2007. Atualmente

desenvolve pesquisa em ecologia e ecossistemas terrestres com ênfase em biologia do
solo e ciclagem biogeoquímica e projetos de ciências ambientais. Tem projeto
registrado no COPE na linha de ciclagem biogeoquímica, mas já desenvolveu
diferentes projetos no campus com financiamento, participação de estudantes e
parceria com outros docentes nas áreas de biorremediação e resíduos sólidos. Líder do
grupo de pesquisa Biota e ecossistemas terrestres registrado no Cnpq. Revisor de
diferentes periódicos científicos. Coordena o laboratório de Biologia e Análise Ambiental
I. Quanto a experiência em docência atua a mais de quinze anos na educação técnica e
tecnológica e a mais de cinco é professor do IFPR. Tem experiência em gestão
ambiental onde já atuou como consultor ambiental na área de resíduos sólidos e foi
integrante do Plano Nacional de Gestores Ambientais (PNC) do Ministério do Meio
Ambiente/SEMA-PR nos anos de 2009 e 2010.

4.1.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante (Tabela 9) é formado pelos seguintes docentes:
Tabela 9. Núcleo docente estruturante (NDE).

Docente
Allan Paul Krelling
Leandro Angelo Pereira
Emerson Luis Tonetti
Everaldo dos Santos
Izabel Carolina Raittz Cavallet
Joana Rupprecht Zablonsky
Priscila Ike

Formação
Oceanografia
Biologia
Biologia
Biologia
Médica
Veterinária
Química
Química

Titulação
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Mestrado
Mestrado

Regime de Trabalho
Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva

Mestrado
Doutorado

Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva

4.1.4 Colegiado de Curso
O Colegiado de curso será composto por 07 integrantes sendo 05 professores,
com pelo menos 03 do eixo/área ambiental, 02 professores de outros eixos/áreas, 01
Técnico administrativo e 01 representante discente, podendo ter suplente. Este sempre

será presidido pelo Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental e na
ausência deste pelo professor mais antigo do Curso e membro deste Colegiado.
O Colegiado do Curso deverá se reunir mensalmente em reuniões ordinárias ou
sempre que convocado pelo Coordenador do Curso ou por dois terços de seus
componentes em reuniões extraordinárias para tratar de assuntos referentes ao
funcionamento do Curso e estratégias alinhadas com o planejamento do Campus
Paranaguá ou do IFPR.
Mais especificamente, as reuniões de Colegiado devem tratar assuntos de
interesse dos Docentes e Discentes do Curso, assim como de outros servidores do
Campus diretamente relacionados com o Curso. Os temas ou assuntos tratados no
Colegiado devem estar relacionados com o bom andamento das atividades previstas no
PPC ou em Planejamentos Estratégicos pertinentes ao Curso. Além disso, os principais
temas podem estar voltados para a melhoria ou aperfeiçoamento das atividades de
Ensino, Pesquisa, Extensão ou Inovação; com os processos ou metodologias
relacionadas ao Curso; com o monitoramento e avaliação de indicadores de sucesso
(taxa de evasão, formas de comunicação do Curso com a sociedade em geral, melhoria
da gestão de recursos financeiros, valores relacionados aos investimentos feitos ou
necessários, etc.); entre outros.

4.1.5 Políticas de Capacitação Docente
A formação permanente do corpo docente do Curso de Tecnologia em Gestão
Ambiental será objeto constante de discussões e planejamento, visando o
aprimoramento do curso e possibilitar aos docentes o acompanhamento da evolução
tecnológica na área das tecnologias da informação e comunicação.
No âmbito do IFPR, os docentes estão contemplados pelo Programa de
Qualificação e Formação dos Servidores do IFPR, estabelecido pela Resolução nº
48/2011. O programa prevê, entre outras ações, incentivo a capacitação em nível de
pós- graduação Lato e Stricto Sensu, nos níveis especialização, mestrado e doutorado.
Também a formação inicial e continuada em novas tecnologias e áreas específicas da

informática será objeto permanente de busca por aprimoramento para o corpo docente.

4.1.6 Plano de Cargos e Salários dos Docentes
A carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico está
estruturada pela Lei 11.784/2008 e o desenvolvimento na carreira, ocorrerá mediante
progressão funcional, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico. O
Conselho Superior do IFPR, através da Resolução n° 005/2009, estabeleceu os
critérios para progressão funcional por desempenho acadêmico e para a retribuição
salarial por titulação dos docentes do Instituto Federal do Paraná.

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo dos técnicos-administrativos (Tabela 10) é formado pelos seguintes
servidores:
Tabela 10. Formação dos técnico-administrativos, regime de trabalho, experiência e função.

Nome

Formação
Graduação

Formação
Pós graduação

Regime de Tempo de
Trabalho experiência

Agnaldo
Aparecido
Domingues

Engenheiro
Agrônomo

-

40h

2

Assistente em
Administração

Aline Vieira
Velozo

Comunicação Social

Mestrado em
Ciência, Gestão e
Tecnologia da
Informação

40h

1

Relações
Públicas

Função

Ana Claudia
Ferreira De Assis

Andre Santos
Cancella

Especialização em
Fundamentos
Filósofos e Políticos
da Educação

40h

2

Pedagogo

Bach. em
Especialização em
Administração com Desenvolvimento
Habilitação em
Territorial
Comércio Exterior

40h

7

administrador

Mestre em
Biotecnologia

40h

2

Técnico de
Laboratório

Especialização em
Psicopedagogia

40h

2

Psicóloga

Pedagogia

Bárbara Lizandra Ciências Biológicas
Perini De Souza

Carla de Oliveira
Vaz Chiarello

Psicologia

Ed Carlos
Cavalcante

Tecnólogo em
Processos Industriais

40h

2

Assistente em
Administração

Eugênio da Silva
Lima

Fisioterapia

40h

2

Tradutor
Intérprete de
Linguagem de
Sinais

Evelyn Raquel
Carvalho

Bacharel Serviço
Social; Psicologia

Especialização em
Psicologia do
Trânsito e
Psicologia do
Trabalho

40h

1

Assistente Social

Ezequiel Pinto da
Silva Netto

Engenharia Civil

Especialização em
Segurança do
Trabalho; Mestre
em Engenharia Civil

40h

7

Engenheiro de
Segurança do
Trabalho

Fabiani de Souza Matemática Aplicada Especialização em
Silva
e Computacional
Gestão Pública/
Gestão de Pessoas

40h

10

Assistente em
Administração

-

40h

1

Assistente em
Administração

Especialização em
Educação Inclusiva
com Ênfase em
Avaliação
Diagnóstica Escolar

40h

6

Assistente de
Aluno

Flavia Regina de
Gestão e
Especialização em
Oliveira Tavares Empreendedorismo
Gestão Pública

40h

3

Assistente em
Administração

Fernando
Cardoso de
Souza

Gestão Ambiental

Flavia Fabiane
Normal Superior e
Serafim De Souza
Gestão Pública

Gabriel
Horácio Cezar
Figueiredo
Matozo

Bacharel em
Nutrição

Especialização em
Gestão Escolar

40h

2

Assistente de
Aluno

Ivair Pinto da
Silva

Licenciatura em
Matemática

-

40h

1

Auxiliar de
Biblioteca

Janete Lopes de
Souza

Pedagogica

Especialização em
Gestão Escolar

40h

2

Pedagogo

Jean Borges Do
Amaral

Gestão Pública

Especialização em
Gestão Pública

40h

8

Assistente em
Administração

João Batista Felix
Da Silva

-

-

40h

2

Assistente de
Aluno

40h

2

Assistente em
Administração

José Wagner
Crevelaro

Ciências Contábeis Especialização em
Administração,
Metodologia Ensino
Superiores

Lana Mara
Gomes

-

-

40h

Larissa Garcia
Nascimento

Administração de
Empresas

Especialização em
Gestão Estratégica
Administrativa e
Financeira

40h

2

Assistente em
Administração

Leane Cristina da
Silva Lamb

Licenciatura em
Linguagem e
Comunicação

Especialização em
Design instrucional

40h

2

Técnica em
Secretariado

Luciana Ivanoski

Bach. em
Administração e
Licenciatura em
Matemática

Especialização em
Gestão Pública Gestão de Pessoas

40h

5

Assistente em
Administração

Marcelo Soares
Percegona

Administração Comércio Exterior

-

40h

2

Assistente de
Aluno

Márcio Paulo
Ferreira

Bacharel em
Biblioteconomia

Especialização em
Gestão EAD

40h

2

BibliotecárioDocumentalista

Maria do Amparo
Cardoso

Biblioteconomia e
Gestão da
Informação

Especialização em
Gestão do
Conhecimento;
Mestre em
Tecnologia e
Sociedade

40h

6

BibliotecárioDocumentalista

Mariela Passarin

Administração

Especialização em
Marketing
Empresarial

40h

1

Assistente em
Administração

Olívia Amaral Do
Nascimento

Administração de
Empresas

Especialização em
Engenharia da
Produção

40h

2

Assistente em
Administração

-

40h

2

Técnico de
Laboratório

Otávio Rodrigues Tec. Em Mecatrônica
Filho
Industrial

Tradutor
Interprete de
Linguagem de
Sinais

Ricardo Expedito Bac. em Informática Especialização em
David
Tecnologia da
Informação

40h

5

Técnico em
Tecnologia da
Informação

Ricardo Suzuki

Tec. em Gestão
Pública e
Administração

Especialização em
Gestão Pública em
Saúde

40h

8

Assistente em
Administração

Rodrigo Alves
Zucarelli

Sistemas de
Informação

-

40h

2

Técnico em
Tecnologia da
Informação

Rodrigo Moreira
De Araujo

-

-

40h

6

Auxiliar de
biblioteca

Rodrigo Rafael
Fernandes

-

-

40h

2

Assistente de
Aluno

Rosangela De
Cássia Meister

Bach. em
Administração

Especialização em
Gestão Pública

40h

6

Auxiliar de
biblioteca

Sarah Nobrega

Licenc. em Letras Port.

-

40h

7

Téncnica em
Assuntos
Educacionais

40h

6

Contador

Sergio Murilo
Nogueira

Ciências Contábeis Especialização em
Contabilidade

Silvana Aparecida
Marcondi Silva

Pedagogia

Especialização em
orientação do
trabalho
pedagógico

40h

1

Pedagogo

Simone Grubba
Hartin

Administração em
empresas

Especialização em
Planejamento e
Gestão de
Negócios

40h

5

Técnico em
Contabilidade

Xana Machado
Kostrycki

Assistente Social

Especialização em
Gestão de Pessoas

40h

2

Assistente Social

4.2.1 Políticas de Capacitação do Técnico Administrativo
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR (20092013), “deverá ser construído o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, com o
objetivo de: contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão;
capacitá-lo para o desenvolvimento de ações de gestão pública; e para o exercício de
atividades de forma articulada com a função social da IFE”. Essa medida buscará suprir
a necessidade de capacitação do corpo Técnico-Administrativo atual e ingressante ao
quadro de servidores do Instituto Federal do Paraná. Essas políticas de capacitação
dos servidores do Instituto Federal do Paraná estão disciplinadas na Resolução no
48/11, que trata do Programa de Qualificação e Formação dos Servidores do IFPR.
No âmbito do IFPR, tanto os docentes como os servidores em geral estão
contemplados pelo Programa de Qualificação e Formação dos Servidores do IFPR,
estabelecido pela Resolução nº 48/2011. O programa prevê, entre outras ações,
incentivo à capacitação em nível de pós- graduação Lato e Stricto Sensu, nos níveis
especialização, mestrado e doutorado. Também a formação inicial e continuada em
novas tecnologias e áreas específicas da informática será objeto permanente de busca
por aprimoramento para o corpo docente.

4.2.2 Plano de Cargos e Salários dos Servidores Técnico-Administrativos
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR (20092013), “o Plano de Carreira dos cargos técnico-administrativos em Educação está
estruturado pela Lei no 12.772/2012. Nele, estão contidas as regras sobre o
desenvolvimento do servidor na carreira que ocorre por meio das progressões por
mérito profissional e por capacitação, além do incentivo à qualificação”.
5. INSTALAÇÕES FÍSICAS
O IFPR-campus Paranaguá está localizado no Bairro Moradias Porto Seguro, na

rua Antonio Carlos Rodrigues, número 453. Pode ser acessado por meios motorizados
e não motorizados pela Rodovia Engenheiro Argus Thá Heyn (PR-407) e pela Avenida
Belmiro Sebastião Marques (Figura 7).
Internamente a segurança é realizada ininterruptamente por vigilantes, da
empresa terceirizada e externamente pela patrulha escolar da Polícia Militar do Estado.
Figura 7 – Localização, vias de acesso e blocos do IFPR-Campus Paranaguá. Na figura o polígono roxo
representa o bloco 1; o azul claro o 2; o azul escuro o 3 e o polígono laranja o bloco 4.

Fonte: Google earth; Organização: os autores.
O campus apresenta quatro blocos (Figura 07). No bloco 1 temos os segmentos
administrativo e didático pedagógico, secretaria acadêmica, biblioteca, auditório, o
laboratório de conservação e manejo, os laboratórios de ensino (LIFE - laboratório
interdisciplinar de formação de educadores, LEFIS - Laboratório de ensino de física, e
Laboratório de ciências humanas), sala de coordenadores de cursos superiores, salas
de professores e gabinetes de trabalho. No bloco 2 temos as salas de aula, os
laboratórios de informática, os laboratórios didáticos e os laboratórios de análises
ambientais I (biologia) e II (química). No bloco 3 encontram-se os laboratórios de Meio
Ambiente e os laboratórios do Eixo Tecnológico de Processos Industriais. No bloco 4,

em fase final de construção, teremos novas salas de aula, salas do segmento didático
pedagógico e a nova biblioteca.
A distância entre os blocos é pequena, sendo interligados por caminhos
revestidos com bloco rochoso, sem cobertura. Apresentando, desta forma restrições de
acessibilidade nos dias de chuva e independentemente do tempo é uma restrição de
acessibilidade aos portadores de necessidades físicas especiais.
A sala dos coordenadores dos cursos superiores, localizada no segundo
pavimento do primeiro bloco apresentado acima, possui 40m². A sala/gabinete dos
professores do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental encontra-se nesse mesmo
pavimento e bloco, com 80m².

5.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS
As áreas específicas de ensino do campus são apresentadas na tabela 11:
Tabela 11. Espaços físicos de salas de aula e tamanhos em (m²).

Ambiente

Existente (sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Salas de aula
(14)

Sim

Não

média 60m2

Sala de
professores

Sim

Não

média 50m2

Coordenadoria
de curso*

Sim

Não

33m2

Sala de
reuniões

Sim

Não

23m2

5.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL
As áreas de estudo geral do campus são apresentadas nas tabelas 12 e 13:

Tabela 12. Espaços físicos referentes a espaços pedagógicos e tamanho em (m²).

Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Biblioteca

Sim

Sim

172,48m2

Laboratório de
informática*

Sim

Não

em média 80m2

Laboratório de
física**

Sim

Não

150m2

Laboratório de
análises
ambientais I

Sim

Não

80m2

Laboratório de
análises
ambientais II

Sim

Não

100m2

Laboratórios
Meio ambiente

Sim

Não

250

Laboratório de
Conservação e
Manejo

Sim

Não

50

(5 laboratórios)

Tabela 13 – Equipamentos e insumos dos laboratórios de informática, física, análises ambientais I e
análises ambientais II IFPR-Campus Paranaguá.

Laboratório de Informática 1

Quantidade

Equipamento/Insumo

30

Computadores

1

Ar condicionado

1

Projetor multimídia

1

Quadro interativo

1

Quadro branco

1

Câmera IP

Laboratório de Informática 2
Quantidade

Equipamento/Insumo

30

Computadores

1

Ar condicionado

1

Projetor multimídia

1

Quadro interativo

1

Quadro branco

1

Câmera IP

Laboratório de Informática 3
Quantidade

Equipamento/Insumo

30

Computadores

1

Ar condicionado

1

Projetor multimídia

1

Quadro interativo

1

Quadro branco

1

Câmera IP

Laboratório de Informática 4
Quantidade

Equipamento/Insumo

20

Computadores

1

Ar condicionado

1

Projetor multimídia

1

Quadro interativo

1

Quadro branco

1

Câmera IP

Laboratório de Informática 5

Quantidade

Equipamento/Insumo

20

Computadores

1

Ar condicionado

1

Projetor multimídia

1

Quadro interativo

1

Quadro branco

1

Câmera IP

Laboratório de Física
Quantidade

Equipamento/Insumo

3

Computadores

4

Armários de aço

1

Quadro branco

1

Quadro interativo

24

Equipamentos didáticos de mecânica

10

Equipamentos didáticos de física térmica e termodinâmica

10

Equipamentos didáticos de eletromagnetismo

7

Equipamentos didáticos de física moderna

Laboratório de Análises Ambientais I
Quantidade

Equipamento/Insumo

17

microscópio óptico binocular

17

Microscópio estereoscópio

2

microscópios trinoculares com câmera e projeção

1

Microscópio estereoscópio com câmera de projeção

1

destilador de água do tipo pilsen

1

destilador de água para pequeno volume

1

projetor multimídia

2

computador

1

cabine de segurança biológica/Bancada de fluxo Lâminar

2

balança analítica

1

contador digital de colônias

1

estufa microbiológica pequena

1

estufa de esterilização 64L

1

estufa de secagem e circulação 120L

1

Estufa de incubação microbiológica

1

geladeira biplex

2

peagâmetro de bancada

1

peagâmetro portátil

1

agitador tipo vórtex

1

agitador magnético

1

sonda de campo para análise de oxigênio dissolvido

3

autoclaves

1

banho-maria

1

Ar condicionado

*

modelos anatômicos diversos modelos (torso, mitose,
DNA, gestação, entre outros)

1

chuveiro de segurança

1

lava-olhos

20

hastes / garras para montagem de ensaios

*

Vidrarias volumétricas e de precisão

8

Vidrarias para preparo de soluções

*

Reagentes em geral (ácidos, bases, hidróxidos, oxidos,
álcoois, esteres, carbonatos, nitratos, cloretos, peróxidos,
corantes, metais em pó, açúcares, meios de cultura, ágar,
kits para colorimetria de lâminas, entre outros)

*

Vidrarias e materiais para preparo de lâminas para
microscopia

9

Bancadas lateriais com armário

2

Bancadas centrais

Laboratório de Análises Ambientais II
Quantidade

Equipamento/Insumo

1

Geladeira biplex

2

Balança analítica

2

Agitadores magnéticos

1

Capela de exaustão

20

Dessecadores (diferentes tamanhos)

1

peagâmetro

1

oxímetro

40

hastes / garras para montagem de ensaios

*

Vidrarias volumétricas e de precisão
Vidrarias para preparo de soluções

*

Reagentes em geral (ácidos, bases, hidróxidos, oxidos,
álcoois, esteres, carbonatos, nitratos, cloretos, peróxidos,

corantes, metais em pó, metais sólidos, entre outros)
500

Fitas de pH

1

estufa de esterilização e secagem

2

jar test

1

Destilados de água

1

Ar condicionado

7

bancadas centrais duplas com 2 pias cada

8

Bancadas laterais com armários e 2 pias

*

sistema com saída de gás

1

chuveiro de segurança e lava-olhos

5.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO
O IFPR-Campus Paranaguá conta com os seguintes laboratórios específicos
(Tabela 14) para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental: Laboratório de Meio
Ambiente; Laboratório de Conservação e Manejo; Laboratório Análises Ambientais I,
Laboratório Análises Ambientais II e Laboratório Vivo.
Tabela 14 - Laboratórios específicos para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental com respectivo
tamanho em (m²).

Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Laboratório de

Sim

Não

250

Meio Ambiente
Laboratório de
Conservação e
Manejo

Sim

Não

80

Laboratório de
Análises
Ambientais I

Sim

Não

100

Sim

Não

180

Sim

Não

-

(Biologia)
Laboratório de
Análises
Ambientais II
(Química)
Laboratório
Vivo

Obs: Espaço

A O Laboratório de Meio Ambiente (Figura 8), conta com um espaço de
Coworking com equipamentos e mobiliário que promove a interação entre os alunos
(Tabela 14).
É também um local para estudo, pesquisas e realização de atividades práticas.
Neste Laboratório, os alunos podem tomar conhecimento dos diversos métodos
analíticos passíveis de uso na determinação das características ambientais;
manipulação de amostras; proposição de novas formas de gestão de recursos naturais
e utilização de programas computacionais específicos para o manejo de áreas naturais.
O laboratório também apresenta um espaço de sala de aula, onde são ministradas
aulas teóricas de disciplinas relacionadas aos cursos da área ambiental. Além disso,
este laboratório conta com espaço para atividades teórico-práticas, sendo posicionado
ao lado da Reserva Legal do Campus Paranaguá, onde os alunos podem ter uma série

de atividades práticas e até mesmo experimentos ecológicos.
Além do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, o Laboratório de Meio
Ambiente, é utilizado diretamente pelos cursos relacionados á Área Ambiental, como
por exemplo, a Pós-graduação em Gestão Ambiental, o curso Técnico em Meio
Ambiente e o PROEJA.
Figura 8 – Visão panorâmica do Laboratório de Meio Ambiente.

Fonte: os autores.

O Laboratório de Conservação e Manejo, mostrado na Figura 9, atualmente é
destinado à determinação dos parâmetros físico-químicos da água, além de ser
utilizado para a manutenção de peixes e outros organismos aquáticos.
Com os equipamentos disponíveis (Tabela 15) é possível realizar uma série de
análises e monitoramentos relacionados à qualidade de água e monitoramento de
fauna. O espaço serve também como local de aulas práticas e pesquisas relacionadas
a animais aquáticos e terrestres, possibilitando aos alunos o contato com estes
organismos, formas de manejo e cultivo. Além disso, este laboratório conta com uma
bancada específica para o processamento de amostras coletadas em campo, como por
exemplo, a triagem de material aquático e/ou terrestre e a avaliação de resíduos sólidos
encontrados no litoral.

Este laboratório atende o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, o curso de
Pós-graduação em Gestão Ambiental, o curso de Técnico em Meio Ambiente e os
cursos PROEJA-FIC relacionados.
Figura 9 – Laboratório de Conservação e Manejo.

Fonte: os autores.

O laboratório de Análises Ambientais I compartilha o espaço didático do
Laboratório de Biologia (Figura 10), sendo utilizado para Análises Ambientais para
desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas das Ciências da Natureza, como
ecologia e tecnologia ambiental. Este espaço está sendo estruturado para viabilizar
pesquisas, com a finalidade de fortalecer linhas de pesquisa em meio ambiente no
Campus Paranaguá do IFPR. Este laboratório atualmente atende demandas das
atividades de pesquisa do grupo de pesquisa em biota e ecossistemas terrestres
registrado no CNPq e certificado pela instituição. Para isso, o laboratório possui a
seguinte estrutura: dois ambientes menores, um deles com equipamentos de

esterilização e um tanque para lavar materiais maiores, e outro espaço utilizado em
microbiologia, com equipamentos específicos; e um ambiente maior, no qual são
realizadas a maioria das atividades. Esse espaço maior conta com duas bancadas
centrais e as bancadas laterais com equipamentos laboratoriais e de segurança (Tabela
15).
Este laboratório atende o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, o curso de
Pós-graduação em Gestão Ambiental, o curso de Técnico em Meio Ambiente e os
cursos PROEJA-FIC relacionados.
Figura 10 – Laboratório de Análises Ambientais I (biologia).

Fonte: os autores.

O laboratório de Análises Ambientais II compartilha o espaço didático do
Laboratório de Química (Figura 11), sendo utilizado para Análises Ambientais para
desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas das Ciências da Natureza, com foco
na química ambiental. Este espaço está sendo estruturado para viabilizar pesquisas,
com a finalidade de fortalecer linhas de pesquisa em meio ambiente no Campus
Paranaguá do IFPR. Além das atividades didáticas, alguns experimentos voltados para
esta área, são realizados e também utilizado para pesquisa em parceria com projetos
da área ambiental.

Este laboratório atende o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, o curso de
Pós-graduação em Gestão Ambiental, o curso de Técnico em Meio Ambiente e os
cursos PROEJA-FIC relacionados.

Figura 11 – Laboratório de Análises Ambientais II (química).

Fonte: os autores.

Como qualquer outro laboratório didático, que se configura como um espaço
peculiar de ensino-aprendizagem, o Campus Paranaguá possui vários espaços ao ar
livre apropriados para a realização de atividades teórico-práticas na área ambiental. Ao
conjunto destes espaços, convencionou-se chamar de Laboratório Vivo (Figura 12) e foi
reconhecido pela direção geral do Campus através da Portaria 17/2014. Áreas verdes
manejadas ao lado do bloco didático (prédio II) para realização de atividades em
contato com a natureza, bem como hortas e plantios de árvores fazem parte deste
laboratório “sem paredes”. A estufa para produção de mudas e manejo de plantas
também compõe o Laboratório Vivo e é um espaço didático-científico utilizado para
aulas práticas e por diversos projetos. Também fazem parte do Laboratório Vivo,
contêineres recebidos por doação da Receita Federal que serão adaptados para servir

de apoio a realização de atividades sobre segurança alimentar.
Figura 12 – Parte do Laboratório Vivo para práticas ambientais.

Fonte: os autores.
Tabela 15 - síntese da quantidade e dos equipamentos em cada laboratório para o curso de Tecnologia
em Gestão Ambiental.

Laboratório de Meio Ambiente
Quantidade

Equipamento

3

Computadores

*

Internet

1

Impressora A3

1

Aparelho de som

1

Sofá

4

Pufs

2

Mesa em L

3

Mesas redondas

10

Cadeiras giratórias

1

Mesa retangular

40

Conjuntos escolares (mesas e cadeiras)

3

Armário alto porta dupla

2

Armário baixo com porta de correr

8

Armários para coleção biológica

4

Ar condicionado split piso teto

2

geladeira

1

Freezzer

10

banquetas

Laboratório de Conservação e Manejo
Quantidade

Equipamento

1

peagâmetro de bancada

2

oxímetro

1

balança de precisão

1

balança semi analítica

4

paquímetros

1

condutivímetro de bancada

1

ictiometros

1

microscópio ótico binocular

1

Microscópio estereoscópico

3

disco de Secchi

2

máquina fotográfica digital

1

Freezer

1

geladeira

1

ar condicionado

*

vidrarias de laboratório

10

aquários diferentes tamanhos

*

reagentes diversos

*

kits para análise de água

2

Bomba hidráulica

10

aerador

7

termostato

6

Caixas d'água diferentes tamanhos

1

Sonda multiparâmetro (termo de parceria)

1

Robô subaquático - profundidade de 100 metros (termo de
parceria)

Laboratório de Analises Ambientais I
Quantidade

Equipamento

1

microscópio invertido

2

Espectrofotômetro UV/Visível

1

Espectrofotômetro de absorção atômica

1

Espectrofotômetro Infravermelho

2

agitador magnético portátil

4

micropipetadores

1

Contador de colônia microbiológica

1

Micropipetador digital

2

bureta automática digital

1

digestor de nitrogênio e análise de Kjeldahl

1

turbidímetro

1

paquímetro digital

2

câmera fotográfica

1

microcentrífuga

Laboratório de Análises Ambientais II
Quantidade

Equipamento

10

Cone de Imhoff

20

condensadores

1

Espectrofotômetro UV / Visível

Laboratório Vivo
Quantidade

Equipamentos

200

Ferramentas manuais (enxadas, pás, rastelo etc)

1

Carrinho de mão

1

Roçadeira

1

Triturador de resíduos orgânicos

1

Carro plataforma

1

Fogão à gás

2

Mesas de inox

1

Pia de inox

1

Freezer

1

Geladeira

1

Moenda

1

Despolpadeira

4

Liquidificador

1

Forno/fogão a lenha

1

Estufa de Secagem com circulação de ar 150L

5.4 ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA
As áreas de esporte e vivência do campus são apresentadas na tabela 16:

Tabela 16. Ambientes de convivência e esportes e respectivo tamanho em (m²).

Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Áreas de
esportes

Não

Não

-

Cantina/
Refeitório

Sim

-

36,39m2

Pátio coberto

Não

Não

-

5.5 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE
As áreas de atendimento discente do campus são apresentadas na tabela 17:
Tabela 17. Ambientes para atendimento discente e respectivo tamanho em (m²).

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Atendimento
psicológico*

Sim

Sim

29,08m2

Atendimento
pedagógico*

Sim

Sim

29,08m2

Atendimento
odontológico

Não

Não

-

Primeiros
socorros

Não

Não

-

Serviço social*

Sim

Sim

29,08m2

Ambiente

* Atualmente o atendimento pedagógico, psicológico e social é realizado na mesma
sala onde se encontra a Seção Pedagógica. Com a construção do bloco novo, está
prevista uma ampliação do espaço desta Seção, com a existência de 3 salas para
atendimentos individualizados.
5.6 ÁREAS DE APOIO
As áreas de apoio do campus são apresentadas nas tabela 18:

Tabela 18. Ambientes de apoio com respectivo tamanho e (m²).

Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Auditório

Sim

Não

212,29m2

Salão de convenção

Não

Não

-

Sala de áudio-visual

Não

Não

-

Mecanografia

Não

Sim

-

5.7 BIBLIOTECA
A Rede de Bibliotecas do IFPR é composta por 25 (vinte e cinco) unidades,
vinculadas à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão nos campi e Tecnicamente à
Coordenadoria Geral de Bibliotecas (CGB). De acordo com o Manual de Competências
do IFPR, a Seção de Biblioteca é um órgão encarregado de apoiar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão através da aquisição, tratamento técnico, armazenamento,
preservação, disseminação e disponibilização de produtos e serviços de informação
para a comunidade acadêmica, de acordo com a legislação brasileira de educação,
padrões nacionais e internacionais de documentação e informação, políticas de ensino,
normativas internas em

observância às diretrizes do

Conselho

Federal de

Biblioteconomia.
Com 172.48 m², atualmente a biblioteca do Campus Paranaguá possui um
acervo de 520 periódicos e 14.000 exemplares de livros com recursos informacionais,
permitindo a retirada de material bibliográfico e outros suportes para a comunidade
acadêmica.
O quadro de servidores é composto por dois Bibliotecários, três Auxiliares
administrativos e duas Estagiárias. O horário de atendimento ao público é de segunda a
sexta-feira entre 8h às 22h. Todo o controle de consulta aos títulos do acervo e
empréstimos é realizado por um sistema informatizado (software Pergamum - Sistema
Integrado de Bibliotecas) onde o aluno pode acompanhar online seus empréstimos,

inclusive realizar renovações, desde que o prazo de devolução não tenha sido
extrapolado.
Para a área ambiental, existem cerca de 250 títulos, incluindo-se livros, apostilas,
teses e dissertações. Há ainda disponibilidade de acervo digital pela plataforma de
periódicos da Capes, a qual disponibiliza 425 títulos, entre artigos e livros,
especializados em gestão ambiental. Futuramente a biblioteca será transferida para um
novo espaço cuja área projetada é de 650 m².

6. PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO
De maneira geral, não haverá necessidade de investimentos específicos para
contratação de novos professores ou técnicos, apenas a manutenção do número de
vagas de professores e técnicos que estão no eixo ou colaboram com o eixo, pois o
planejamento foi feito com referência no corpo docente atual para ofertada
transversalizada que vai desde o médio integrado até o mestrado. Os equipamentos,
materiais permanentes e de consumo além do acervo bibliográfico deverão seguir o
fluxo normal já planejado em anos anteriores pelo eixo respeitando a disponibilidade de
recurso orçamentário do campus ou de editais específicos, mas não há necessidade de
aquisição de equipamentos ou materiais específicos para a abertura do curso, pois os
laboratórios já contam com uma estrutura razoável para desenvolvimento de atividades
didáticas e de pesquisas. As demandas econômico-financeiras que possam, por
ventura, surgir no decorrer do curso serão inseridas nos processos regulares de
aquisição, respeitando o planejamento e a disponibilidade de orçamento do campus ou
de editais específicos.

6.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE
Não haverá a necessidade de contratação de novos docentes, portanto, não
solicitamos a expansão do quadro docente desde que seja mantido o quadro de
professores envolvidos, sendo 5 professores do Eixo de Recursos Naturais e 6
professores do núcleo comum (4 na área de Biologia e 2 na área de química). Ainda,

não há necessidade de contratação imediata de outros técnicos para a manutenção dos
laboratórios, sendo apenas necessária a permanência da vaga atual para o laboratório
de biologia.
Ressalta-se a necessidade de manutenção do quadro docente atual e
principalmente da vaga de Biologia da professora Ionete Hasse, que entrou com pedido
de aposentadoria no final do ano de 2016, pois o eixo conta com a reposição de
docente nesta vaga para a verticalização planejada de oferta dos cursos e manutenção
da diversidade de formação docente e conhecimentos especializados do eixo para
atender as diferentes disciplinas ofertadas. Mantendo assim a qualidade da
verticalização ofertada pelo eixo que tem cursos desde o técnico integrado ao médio
em Meio Ambiente, passando pela especialização em Gestão Ambiental chegando até
o mestrado acadêmico em Tecnologia de forma interdisciplinar, e agora com a
solicitação do curso de graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental. Conforme
exposição feita pelo representante Emerson Luis Tonetti do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de TGA afirmando a proposta e necessidade de
manutenção do formato do eixo de meio ambiente/recursos naturais na reunião do
Colégio de Dirigentes do Campus Paranaguá (CODIC) do dia 15 de dezembro de 2016,
onde foi apresentada a proposta do curso e submetido a apreciação e aprovação do
mesmo. Depois das devidas considerações do colégio a proposta foi aprovada pelo
referido colegiado do campus. (anexo V).

6.2 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO
Como o presente curso se enquadra na proposta de verticalização de eixos
tecnológicos do campus, como previsto na IIP nº. 03/2014 – PROENS/IFPR, a estrutura
existente detalhada na seção 5 é suficiente para a atual demanda dos cursos
específicos da área ambiental e permite ainda a oferta do curso Tecnólogo em Gestão
Ambiental. Dessa forma, o curso não demanda a construção ou aquisição de
equipamentos exclusivos para a sua abertura. A aquisição de insumos e materiais de

consumo será inserida nas demandas regulares do campus, ou ainda, será realizada
por meio de editais específicos, não havendo demandas imediatas para a oferta deste
curso.

6.3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
A atual estrutura de biblioteca atende a demanda de bibliografias básicas e
complementares para a oferta do curso. Porém, o rápido desenvolvimento científico e
tecnológico promove constantes inovações e novas bibliografias são consideradas
rotineiramente em cursos superiores. Nesse sentido, possíveis complementações ao
acervo bibliográfico atual, serão incluídas nas aquisições regulares e periódicas
realizadas pelo campus, previstas na Política de Formação e Desenvolvimento de
Coleções das Bibliotecas do IFPR.
Outra possibilidade de complementação do acervo especializado do campus é a
parceria com os Ministérios Público Estadual e Federal, que por meio de Termos de
Ajuste de Conduta com empresas infratoras da legislação ambiental, retorna benefícios,
na área ambiental, à sociedade. Neste caso, o apoio à capacitação, formação, por meio
da estruturação do acervo de meio ambiente é viável e já vem sendo realizado. Além,
da possibilidade de aquisição de acervo bibliográfico por meio de captação de recursos
financeiros para projetos de pesquisa, extensão ou inovação por meio da contemplação
dos editais específicos internos e/ou externos.
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ANEXO VI

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
UNIÃO,
REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E
FLORESTAS E O INSTITUTO FEDERAL DO
PARANÁ - CAMPUS PARANAGUÁ, PARA OS
FINS QUE ESPECIFICA.

A UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, doravante
denominado MMA, órgão da Administração Pública Federal, nos termos da Lei n° 10.683, de
2003 e do Decreto n° 6.101, de 2007, inscrito no CNPJ sob o n° 37.115.375/0001-07, com sede
na Esplanada dos Ministérios, Bloco “B”, Brasília/DF, CEP: 70.068-901, por intermédio de sua
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS, neste ato representada pela Secretária
de Biodiversidades e Florestas, Sra. ANA CRISTINA FIALHO DE BARROS, brasileira?,
casada?, portadora do RG nº xxxx xx/xx e inscrita no CPF xxxxxxxxx-xx, residente e
domiciliada em Brasília/DF, nomeada pela Portaria da Casa Civil da Presidência da República nº
177, de 02 de março de 2012, conforme poderes ínsitos na Portaria nº 292, de 23 de maio de
2007, e Portaria nº 65, de 28 de fevereiro de 2005, e o INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
– CAMPUS PARANAGUÁ, doravante denominado IFPR, neste ato representado pelo Diretor
Geral do Campus Paranaguá, Prof. ROBERTO TEIXEIRA ALVES, brasileiro?, casado?, portador
do RG nº xxxx xx/xx e inscrito no CPF xxxxxxxxx-xx, residente e domiciliado em
Paranaguá/PR, RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
que será regido pelos princípios de direito público e, no que couber, pelas disposições da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, mediante as cláusulas e
condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a condução de ações que
visem a conservação da biodiversidade contribuindo à adaptação às mudanças climáticas na Mata
Atlântica.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

Os objetivos específicos, atividades propostas e cronograma de execução relativos ao
objeto constante da Cláusula Primeira encontram-se estabelecidos no Plano de Trabalho, anexo,
que integra este instrumento, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste Acordo, constituem compromissos
e responsabilidades dos partícipes, no âmbito de suas respectivas competências institucionais:
I – Compete ao Ministério do Meio Ambiente:
a) Planejar, em conjunto com o IFPR, reuniões e eventos de capacitação relacionados
ao objeto deste acordo;
b) Disponibilizar abordagens metodológicas pertinentes às capacitações no âmbito
deste acordo;
c) Participar de reuniões e eventos de capacitação concernentes ao objeto deste
acordo, respeitada a disponibilidade de pessoal e de recursos financeiros;
d) Elaborar, em conjunto com o IFPR, termos de referência para a condução de
estudos relativos ao objeto deste acordo e
e) Avaliar, em conjunto com o IFPR, os produtos de estudos relativos ao objeto deste
acordo.
II - Compete ao Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá:
a) Planejar, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, reuniões e eventos de
capacitação relacionados ao objeto deste acordo;
b) Mobilizar e indicar atores envolvidos no objeto deste acordo, com atuação no
Estado do Paraná, para participarem de reuniões e eventos de capacitação promovidos no âmbito
deste acordo;
c) Disponibilizar espaço, materiais e equipamentos para as reuniões e eventos de
capacitação, respeitada a disponibilidade de recursos financeiros;
d) Participar de reuniões e eventos de capacitação concernentes ao objeto deste
acordo;

e) Elaborar, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, termos de referência
para a condução de estudos relativos ao objeto deste acordo; e
f) Avaliar, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, os produtos de estudos
relativos ao objeto deste acordo.

CLÁUSULA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE DOS PARTÍCIPES
Cada Partícipe responsabiliza-se pelas ações e/ou omissões praticadas por seus
agentes, na execução do objeto deste Acordo de Cooperação Técnica, obrigando-se a reparar os
danos porventura causados à outra parte ou a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS
O presente Acordo de Cooperação não gera obrigações financeiras de qualquer
espécie, nem transferência de recursos financeiros entre os partícipes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Eventuais despesas necessárias à consecução do objeto
deste Acordo, tais como as relacionadas a pessoal, deslocamento, viagens, comunicação entre os
Partícipes e outras que se fizerem necessárias, serão assumidas pelos Partícipes dentro de suas
respectivas atribuições e cobertas pelas dotações específicas dos respectivos orçamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os recursos humanos a serem utilizados na execução dos
termos do presente Acordo não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação institucional ou
empregatícia por desempenho de atividades relacionadas ao cumprimento deste Instrumento.
CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS
Os resultados técnicos decorrentes de trabalhos no âmbito do presente instrumento
serão atribuídos aos Partícipes, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o
consentimento prévio e formal dos Partícipes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICIDADE
Os Partícipes assumem o compromisso, de comum acordo, de divulgar a sua
participação no presente Acordo de Cooperação Técnica na forma explicitada na cláusula
anterior, em folhetos, cartazes, peças promocionais e em todos os meios de publicidade utilizados

na promoção do objeto deste Instrumento, observando os termos do Decreto nº 6.555, de 8 de
setembro de 2008 e da Instrução Normativa nº 02, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, ficando vedada a utilização de nomes,
símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de servidores
públicos.
CLÁUSULA OITAVA – DA AÇÃO PROMOCIONAL
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Acordo e da divulgação de
qualquer resultado ou produto relacionado ao presente instrumento deverá sempre constar, caso
existente, a logomarca do Projeto objeto deste acordo, bem como as logomarcas do MMA, do IFPR
respeitando-se a suspensão da publicidade de órgãos e entidades públicas durante período eleitoral.

CLÁUSULA NONA– DA VIGÊNCIA
O presente Acordo de Cooperação Técnica terá a vigência até 31 de junho de 2018,
podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, se houver interesse dos partícipes, nos
termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
Este Acordo de Cooperação Técnica, bem como o seu Plano de Trabalho, poderão
ser alterados, de comum acordo entre os partícipes, durante sua vigência, mediante Termo
Aditivo, devidamente justificado, desde que tal interesse seja manifestado previamente por
escrito, sendo vedada a alteração de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, fica consignado que os partícipes
indicarão servidores responsáveis pelo acompanhamento da fiel execução do presente Acordo de
Cooperação Técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas, em decorrência da
operacionalização deste Instrumento, serão resolvidos mediante acordo entre os Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

O presente Acordo poderá ser rescindido, de comum acordo entre os Partícipes, mediante
notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou, ainda, por descumprimento
de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
Caberá ao MMA providenciar a publicação do extrato do presente Acordo no Diário
Oficial da União na forma da lei e prazo estabelecidos no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, que
não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, é competente o foro da Justiça Federal Seção Judiciária do Distrito Federal, ressalvados os casos de competência originárias do Supremo
Tribunal Federal-STF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente Instrumento,
em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
qualificadas, para que produza os efeitos legais.

Brasília,

de

de 2015.

____________________________________
Ana Cristina Fialho de Barros
Secretária de Biodiversidade e Florestas
Ministério do Meio Ambiente

__________________________________
Roberto Teixeira Alves
Diretor Geral Campus Paranaguá
Instituto Federal do Paraná

TESTEMUNHAS:
1. __________________________
CI n.°
CPF n.°

2. ___________________________
CI n.°
CPF n.°

Anexo I: PLANO DE TRABALHO
Objetivos:

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) tem por objetivo o desenvolvimento de
ações relacionadas ao Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, uma
parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA/Brasil), Ministério do Meio Ambiente,
Conservação da Natureza e Segurança de Reatores Nucleares (BMU/Alemanha) e a Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Agência de Cooperação Alemã).
O projeto inicialmente definiu como área de atuação os seguintes Mosaicos de
Unidades de Conservação: Mosaico Central-Fluminense, Mosaico do Lagamar e Mosaico do
Extremo Sul da Bahia. Os objetivos foram desenvolvidos da seguinte forma:
Objetivo superior (outcome):
A partir da conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de
conservação selecionados contribuir com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas na
Mata Atlântica.
Objetivos específicos (outputs):
1. A elaboração de cenários e as análises de vulnerabilidade às mudanças climáticas
que contribuam com a identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas
com foco ecossistêmico e com o desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas
abordagens.
2. Fortalecer as capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de
mecanismos de incentivo econômico e estratégias para a implementação de medidas de adaptação
e mitigação às mudanças climáticas com foco ecossistêmico.
3. Fortalecer as capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de
medidas prioritárias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com foco ecossistêmico.
4. Fortalecer as políticas públicas e instâncias de governança relacionadas a
conservação da biodiversidade, restauração e mudanças climáticas na Mata Atlântica através das
lições aprendidas do projeto.

Alguns conceitos que permeiam e guiam o objeto desse ACT são: mudanças
climáticas, medidas de adaptação e mitigação, adaptação baseada em ecossistemas (AbE),
atuação direcionada a mosaicos de áreas protegidas, desenvolvimento de experiências piloto nos
mosaicos com as metodologias de análise de vulnerabilidade identificadas, ações educativas e de
capacitação e difusão do conhecimento, entre outras.
Buscando a ampliação de atuação e efetividade de implementação do projeto pelo
estabelecimento de diversas parcerias em nível nacional, regional e local, o MMA, o
IFPR/Campus Paranaguá e a UNEAPAR, decidiram desenvolver esse termo pela visualização de
uma forte sinergia para aplicação das ações do projeto.

Justificativa:
A Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA e o Instituto Federal do
Paraná/Campus Paranaguá (IFPR) estabelecem essa parceria acreditando no princípio da
cooperação e multiplicidade de ações visando objetivos comuns, esse acordo busca potencializar
as ações do Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, contribuindo, em
última instância, com a conservação da biodiversidade nessa região biogeográfica.

Resposta ao Parecer 07/2017 DESUP/PROENS
Atendimento ao parecer nº 07/2017 – DESUP/PROENS referente ao processo nº
23399.000145/2017-36
Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
Paranaguá, 12 de junho de 2017.

Após considerar o referido parecer informamos que as alterações solicitadas foram
atendidas em consonância com o Núcleo Estruturante do Curso superior Em Tecnologia
Ambiental do Campus Paranaguá instituído pela portaria 054 de 17 de maio de 2016,
conforme abaixo:

a) folha 02: Atualizado o nome da coordenadora de Ensino Superior;
b) Folha 05: Carga horária atualizada para 1.700 horas;
c) Folha 34: Tabela atualizada;
d) Folhas 59 e 60: Conteúdos inseridos na ementa das disciplinas de Sociedade e
natureza e educação socioambiental conforme constava no texto das ações afirmativas
a respeito da temática “História e cultura afro-brasileira”, inclusive com bibliografia
atualizada a respeito deste tema. A disciplina Gestão de Recursos Naturais II não terá
conteúdos do referido tema conforme a versão atualizada da PPC. E a Direitos
Humanos foi incluída na disciplina de direito Ambiental;
e) Folha 61: Após revisão da PPC a possibilidade de utilizada de recursos semipresenciais em até 20% foi desconsiderado, por isso não consta este tema na
atualização da PPC;
f) Folha 62: A carga horária da disciplina Projetos I foi corrigida;
g) Folha 63: A Carga horária da disciplina de Gestão de Resíduos foi ajustada;
h) Folha 65: A carga horária da disciplina Mediação/moderação foi ajustada;
i) Folha 144: Dados e informações da tabela de servidores (tabela 10) foi atualizada;
j) Solicitação da atualização do Núcleo Docente Estrutura (NDE), conforme portaria 54
de maio de 2016, foi enviada via memorando eletrônico pela Direção de Ensino do

Campus ao gabinete do reitor e a DESUP/PROENS;
l) No anexo VI as minutas de cooperação foram consideradas no texto da PPC, porém,
o processo de convênio de cooperação técnica com a instituição Mar Brasil foi
desconsiderada da proposta.
Além disso, a Seção Pedagógica emitiu um parecer técnico a respeito da PPC que
passa a compor a documentação.

Prof. Everaldo dos Santos SIAPE 1862676
Coord. do curso de TGA

