EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
Público Alvo: Profissionais de todas as formações em nível superior com interesse
na área de educação e gerenciamento ambiental, e avaliação de impactos
ambientais, que desejam ampliar suas competências com enfoque em
sustentabilidade.
O profissional com título de especialista em educação e gestão ambiental terá uma
visão global e interdisciplinar do meio ambiente. Ele será um agente multiplicador na
análise dos problemas ambientais e buscará soluções para estes problemas, no
âmbito da educação formal e informal, englobando a técnica e a teoria pedagógica.
Objetivo: O objetivo geral deste curso é oferecer subsídios técnico-pedagógicos para
profissionais das mais diversas áreas de conhecimento para atuar como
multiplicadores ambientais em seus respectivos campos, tratando temas referentes ao
desenvolvimento de estudos dos problemas ambientais, provocados pela ação
antrópica, nos seus diferentes aspectos: solo, fauna, flora, água e ar; observando,
além da funcionalidade do ambiente, a dependência do ser humano com o meio e a
forma como as práticas ambientais educativas podem ajudar a promover a sua
sustentabilidade.
Carga Horária Total: 430 h
Coordenação: Profª Drª. Edenise Mônica Puerari
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Módulo I- Básico
Fundamentos de Ecologia
Metodologia do Trabalho Científico

30
20

Introdução à Problemática Ambiental

20

Educação Ambiental e Participação Comunitária: Conceitos e Práticas

40

Legislação Aplicada à Gestão Ambiental

20

Módulo II- Planejamento e Gestão
Gestão de Políticas Públicas Ambientais

20

Gestão Integrada dos Recursos Naturais (Manejos alternativos de uso
sustentável)

30

Manejo e Conservação de Solo

20

Avaliação da Qualidade de Ar/Água/Solo
Avaliação de Impactos Ambientais e Elaboração de EIA/RIMA
Módulo III- Tecnologia

30
30

Geoprocessamento Aplicado à Gestão dos Recursos Naturais

30

Sociedade e Meio Ambiente

30

Elaboração de Projetos de Educação Ambiental e Uso Sustentável dos
Recursos Naturais

30

Seminários Temáticos

20

Módulo IV- Monografia e Publicação
Monografia / Publicação

60

Carga Horária Total do curso

430

Documentos necessários para matrícula:
 01 foto 3×4;
 Cópia Autenticada RG e CPF, ou cópia simples com apresentação do original;
 Cópia autenticada do Diploma de Graduação, ou cópia simples com apresentação
do original;
 Cópia autenticada do Histórico Acadêmico do Curso de Graduação, ou cópia
simples com apresentação do original;
 Comprovante de residência (cópia simples);
 Ficha de Inscrição.
Local de matrícula:
FATENE Fortaleza – Rua Matos Vasconcelos, N° 1626 – Bairro Damas
FATENE Caucaia – Rua Coronel Correa, N° 1119 – Bairro Centro
Descontos**
 Ex-alunos FATENE 15% de desconto nas mensalidades;
 Empresas parceiras 10 % de desconto nas mensalidades;
 Desconto para grupos de alunos.
Para mais informações: (85) 3299.2815
E-mail: pos@fatene.edu.br

Inscrições no Site
http://www.fatene.edu.br/site/cursos/itemlist/category/8-pos-graduacao-e-extensao

