
MEIO AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Fundamentos da proteção e conservação ambiental; Conflitos sócio-ambientais; Desenvolvimento 
sustentável e Políticas públicas; Novos enfoques sobre a ciência: transciência e ciência reguladora; 
Sociedades e desenvolvimento tecnocientífico, Ciência, tecnologia e reflexão ética, Meio Ambiente e 
interdisciplinaridade. 
 

EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:60 
Creditos:4 
Ementa: 
O vínculo socioambiental e educacional pode melhorar a qualidade de vida dos sujeitos e o 
desenvolvimento sustentável para o planeta. Pensar em educação ambiental é, antes de tudo, pensar 
num projeto interdisciplinar cujas práticas convirjam para uma perspectiva coletiva na busca de solução 
para os problemas ambientais enfrentados na realidade social. Esta disciplina têm como objetivo discutir 
conceitos gerais da Educação Ambiental e da Interdisciplinaridade que possam ajudar na reflexão e no 
planejamento de Estratégias Ambientais aplicadas à realidade para o desenvolvimento sustentável, tendo 
como eixo norteador um enfoque interdisciplinar. 
 

DESIGN E SUSTENTABILIDADE 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Estudos e projetos sobre a aplicação do design sustentável, em suas várias vertentes (design de 
produtos, design gráfico, design arquitetônico, design urbano) abordando suas implicações sociais, 
econômicas, culturais, e principalmente tecnológicas. Abordagens fundamentadas nos princípios da 
sustentabilidade sobre o processo projetual, impacto ambiental de produção e ciclo de vida do produto. 
Utilização de ferramentas computacionais de auxílio ao projeto, especialmente para simulações ou 
modelagem virtual do produto. Estudos sobre o uso de matérias primas regionais-locais, seu 
processamento e reutilização após seu descarte. Estudos de caso em design sustentável. 
 

ÁGUA, SANEAMENTO ECOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL SUSTENTÁVEL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
A Água na natureza; Usos da Água e requisitos de qualidade; Alterações na qualidade das águas; 
Parâmetros indicadores de qualidade da água; Bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
Gestão; Evolução conceitual de Saneamento; Políticas de Saneamento Ambiental; Saúde Pública; 
Abastecimento Público de Água; Sistemas de Esgotamento Sanitário; Reuso de águas e resíduos do 
saneamento. Desenvolvimento local sustentável 
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CRÉDITOS DE CARBANO 
Nível:Mestrado Profissional 
Obrigatória:Não 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
As mudanças climáticas e sua relação com a globalização. Inventário de gases do efeito estufa. Geração 
de energia. Conceitos/modalidades de mitigação e adaptação frente a mudanças climáticas. Projetos de 
mecanismos de desenvolvimento limpo. Projetos de sequestro de carbono como elemento estratégico 
para conservação da biodiversidade. Estudos de casos 
 

ECOLOGIA APLICADA À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 



Ementa: 
Abordagens da ecologia de paisagem, da restauração e de ecossistemas para a sustentabilidade 
socioambiental; Aspectos conceituais relevantes ao entendimento da sustentabilidade socioambiental: 
populações, comunidades, sucessão ecológica, fragmentação e efeito de borda; Dinâmica de ocupação 
das paisagens naturais e sua relação com a sustentabilidade socioambiental; Dinâmica de população e 
de comunidades: aplicabilidade nos estudos socioambientais; Principais ecossistemas do Brasil: aspectos 
socioambientais, características gerais e sustentabilidade dos recursos; O ecossistema natural e humano: 
aspectos socioambientais, características gerais e sustentabilidade dos recursos; Fatores 
socioeconômicos e equilíbrio ecológico. 
 

INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS INSTRUMENTAIS APLICADAS AO 
MONITORAMENTO AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:60 
Creditos:4 
Ementa: 
Introdução aos princípios da separação, da absorção e da emissão de átomos; introdução as técnicas 
cromatográficas; cromatografia gasosa (CG); cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), eletroforese 
capilar (EC), espectrometria de absorção atômica em chama e forno de grafite; espectrometria de 
emissão ótica com plasma de argônio induzido; espectrometria de massas com plasma de argônio 
induzido, geração de hidretos e especiação química. Aplicação das técnicas cromatográficas e 
espectrometricas à amostras ambientais. Técnicas de monitoramento de qualidade da água e do solo. 
 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Introdução ao estudo da microbiologia, conceitos básicos sobre as interações dos microorganismos e 
ambiente visando o conhecimento, controle e prevenção dos processo de poluição do solo, água e 
atmosfera. Microorganismos em seus habitats naturais. Estrutura e desenvolvimentos de comunidades 
microbianas. Caracterizar microorganismos como indicadores ambientais. Controle de microorganismos 
no ambiente. Biofilmes. Aerosóis e qualidade do ar. Microbiologia do solo e de água. Utilização de 
microrganismos como indicadores de poluição e como bioremediadores. 
 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Obrigatória:Não 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Planejamento e modelos de desenvolvimento; O planejamento ambiental e o ideário do desenvolvimento 
sustentável; Objetivos do planejamento ambiental frente às potencialidades e vulnerabilidades ambientais; 
Contexto legal e político-institucional; Os principais instrumentos de planejamento ambiental; Espaço e 
tempo: escalas do planejamento ambiental; As fases de um processo de planejamento ambiental; 
Dados,informação,indicadores e conhecimento ambientais; As diferentes abordagens e temáticas do 
planejamento ambiental; Integração de temáticas e de informações ambientais; Participação da sociedade 
em planejamento ambiental; O processo de tomada de decisão em planejamento ambiental; 
Monitoramento e avaliação do processo de planejamento ambiental; A prática em planejamento 
ambiental: estudos de caso. 
 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Obrigatória:Não 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Marco histórico. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Indicadores e índices de 
sustentabilidade. Legislações nacionais e tratados internacionais. Modelos e Natureza - Classificação de 
indicadores. Métodos para avaliação. Dimensões e interações. Seleção dos aspectos ambientais 
relevantes. Uso de indicadores ambientais. Estudo de caso - construindo um sistema de indicadores para 
o desenvolvimento sustentável. 
 



SIMULAÇÕES GRÁFICAS E NUMÉRICAS INTERATIVAS 
APLICADAS A MEIO AMBIENTE 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Estudos de uma linguagem de programação moderna através de tutoriais de computação gráfica e 
análise numérica, com ênfase no desenvolvimento de aplicativos para coleta, processamento e 
apresentação de dados relacionados com grupos populacionais e seus problemas ambientais, de saúde, 
educação, uso de novas tecnologias e comunicação. Desenvolvimento de projetos computacionais 
aplicados a temas ambientais, científicos, sociais, culturais e tecnológicos. Aplicação de ferramentas 
computacionais desenvolvidas para simulações gráficas e numéricas interativas. Estudos de casos e 
ajustes às ferramentas desenvolvidas. 
 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS A PESQUISA 
CIENTIFICA 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:60 
Creditos:4 
Ementa: 
Populações e amostras. Regressão e correlação. Testes de hipóteses. Princípios básicos da 
experimentação. Testes de comparação de médias. Componentes da análise da variância. 
Delineamentos e arranjos experimentais: Inteiramente casualizados, Blocos ao acaso, Quadrado latino, 
Classificação hierárquica, Fatoriais e Parcelas subdivididas. Estudos de caso aplicados a meio ambiente 
 

SISTEMA DE AMOSTRAGEM APLICADOS A MEIO AMBIENTE 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:60 
Creditos:4 
Ementa: 
Introdução a Sistemas de Amostragem. Métodos e Processos utilizados em Sistemas de Amostragem. 
Amostragem inteiramente aleatória,estratificada, em conglomerados. Métodos amostrais: parcela de área 
fixa e amostragem por pontos. Amostragem em ocasiões sucessivas.Planejamento do sistema de 
amostragem aplicados a meio ambiente. 
 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
TECNOLÓGICOS DE ORIGEM VEGETAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: BASES TECNOLÓGICAS (Científicas/Técnicas). EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
USANDO SOLVENTES LÍQUIDOS E DIFERENTES MATRIZES T e P Solventes usuais em extração e 
suas propriedades físico-químicas; Maceração/Agitação mecânica; Extração Líquido-líquido descontínua; 
Extração por aquecimento sob refluxo direto e pelo aparelho de Soxhlet; Extração por Arraste de vapor; 
Extração por Fluido supercrítico. TÉCNICAS DE PURIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS T e P: 
Determinação das propriedades físicas / Exames preliminares de pureza: Purificação de compostos 
orgânicos. TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS T e P: Cromatografia 
gasosa (CG) Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) ?Identificação espectrométrica de compostos 
orgânicos: Espectroscopia de massas (MS; Espectrofotometria de Infravermelho (IV): Espectrofotometria 
de Ressonância Magnética Nuclear Protônica RMN1H. ESTUDOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
TECNOLÓGICOS T Teoria/ P Prática. Testes biológicos: atividades antimicrobiana, anti-oxidante, 
atividade inseticida e aplicação em modelos alimentares. 
 

ESTRESSES AMBIENTAIS EM ECOSSISTEMAS TERRESTRES 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
O ambiente das plantas. Conceito de estresse. Fatores de estresse ambientais: clima, solo, manejo, 
poluição. Fisiologia do estresse - hídrico, mineral e de temperatura. Efeitos do ambiente no crescimento e 
no desenvolvimento de plantas. Estresse ambiente em plantas. Redução de Estresses Ambientais. 
Gerenciamento de recursos naturais. Vegetação e mudanças climáticas globais. 
 



MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS NATURAIS 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Conceitos Básicos, modelagens computacionais aplicadas a sistemas socioambientais, métodos de 
classificação, clusterização, modelagem de sistemas inteligentes, simulação numérica, análise das 
propriedades dos modelos, métodos para o desenvolvimento de modelos, aplicações. Estudos de caso 
em meio ambiente. 
 

DIDÁTICAS INTEGRADORAS A AÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:30 
Creditos:2 
Ementa: 
Educação e desenvolvimento humano; aspectos psicológicos da construção do conhecimento, autonomia, 
emancipação e transformação social na didática; competências e o saber fazer na didática; concepções 
teóricas das abordagens integradoras na didática; inovação didática e mudança na prática pedagógica; a 
didática integradora e a democracia nas ações socioambientais; teorias e práticas interdisciplinares; 
avaliação interdisciplinar; elaboração de unidades didáticas integradas. 
 

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS APLICADAS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Conceitos fundamentais de engenharia. 
 

Manejo integrado e sustentável de solos 
Nível:Mestrado Profissional 
Carga Horária:45 
Creditos:3 
Ementa: 
Aspectos de formação do solo, sua morfologia, seus minerais e material de origem (rochas e sedimentos); 
ciclos biogeoquímicos; conceitos básicos em fertilidade do solo; matéria orgânica do solo; estado hídrico 
dos solos e das plantas; noções de cartografia e interpretação de mapas de solos; manejo do solo e 
conservação; adubação do solo no sistema agroecológico; e manejo integrado da propriedade rural.  



 


