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MAIORES INFORMAÇÕES 

 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão

 (75) 3182-3195 / 3182-3196

 nupefsss@hotmail.com

gestaoambientalfsss@gmail.com

INVESTIMENTO

Matrícula - R$ 200,00

Mensalidade- R$ 250,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Diretora Geral

Irmã Izabel Assis Batista

Vice-Diretora 

Irmã Geidvan Rocha Ramos 
 
 

Diretor Acadêmico 

Prof. Joilson Romanci Severo Borges 
 
 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Prof.ª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 

PÓS-GRADUAÇÃO

MBA em Gestão
Ambiental

NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
Faculdade Santíssimo Sacramento 

Faculdade

Santíssimo Sacramento

COORDENAÇÃO 
 

Prof.ª. Dra. Jeane Denise de Souza Menezes

Dra. Jéssica Nascimento Costa Vasconcelos

gestaoambientalfsss@gmail.com 

 
CORPO DOCENTE 

 
Composto por Doutores e Mestres 

 

CARGA HORÁRIA 
 

490 (quatrocentas e noventa) horas. 

HORÁRIO 
 

Turmas aos sábados e domingos,
das 8h às 12h20min e das 13h30min às 

16h50min (quinzenal) .

Obs.: Duas vezes por mês. 

(LATO SENSU)

CURSO NOVO
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JUSTIFICATIVA 

O modelo de desenvolvimento tanto do 

Brasil como no mundo, vem passando por um 

processo de mudanças. As empresas e 

instituições de ensino têm se preocupado cada 

vez mais com a gestão ambiental. Neste 

contexto, um curso Lato Sensu em Gestão 

Ambiental desempenha um papel relevante para 

a região, no sentido de desenvolver técnicas que 

visem minimizar os impactos ambientais, que 

busquem reduzir os efeitos causados por certas 

atividades econômicas no meio ambiente e 

principalmente as consequências dessa relação 

na qualidade de vida e no bem-estar da 

sociedade, tanto presente quanto futura.

Ÿ Formar profissionais que possam atuar em 

empresas e órgãos públicos com projetos de 

preservação do meio ambiente;

Ÿ Capacitar profissionais capazes de criar e 

executar programas para conscientizar a 

população da importância de preservar o 

meio ambiente;

Ÿ Desenvolver a capacidade de compreensão 

da necessidade de preservação dos recursos 

naturais por meio da educação, tecnologia e 

gestão ambiental; 

Ÿ Preparar profissionais capazes de propor 

alternativas voltadas à preservação e 

conservação ambiental; 

Ÿ Capacitar profissionais para a utilização de 

procedimentos que levem à melhoria 

contínua do meio ambiente;

Ÿ Preparar profissionais capacitados para atuar 

na gestão ambiental da indústria;

Ÿ Cont r ibu i r  para  o  conhec imento  do 

planejamento e execução de projetos para a 

recuperação de áreas degradadas.

OBJETIVOS

Podem candidatar-se portadores de diploma 

ou Certidão de conclusão de nível superior e 

c o n c l u i n t e s  d e  c u r s o  d e  g r a d u a ç ã o , 

reconhecidos pelo MEC, em qualquer área do 

conhecimento e que tenham afinidade de 

interesse com o curso. 

PÚBLICO ALVO

Ÿ Ecologia e Desenvolvimento Sustentável 

(24h);

Ÿ Gestão Ambiental (24h);

Ÿ Planejamento Ambiental e Sistemas de 

Informação  Geográfica (SIG'S) (24h);

Ÿ Economia Ambiental (24h);

Ÿ Logística Reversa Meio-Ambiente e 

Produtividade(24h);

Ÿ Inovação e Prospecção Tecnológica para o 

Desenvolvimento Sustentável (24h);

Ÿ Legislação e Licenciamento Ambiental (24h);

Ÿ Gestão de Resíduos Urbanos e Industriais 

(24h);

Ÿ Educação Ambiental para a Sustentabilidade 

(24h);

Ÿ Introdução à Estatística Ambiental (24h);

Ÿ Psicologia Ambiental (24h);

Ÿ Estatística Ambiental Aplicada (24h);

Ÿ Ética e Responsabilidade Ambiental (24h);

Ÿ Metodologia Científica (60h);

Ÿ Projeto de Pesquisa (48h);

Ÿ Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (60h);

Ÿ Atividades Complementares (10h).

ESTRUTURA CURRICULAR
MBA em Gestão

Ambiental
(LATO SENSU)


	Página 1
	Página 2

