
 

 

 

Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional e Local 
Tópicos Avançados I em organizações e Sistemas 

Energia e 
Carga horária 60hs. Horário: 5ª

Professor:
 
1. EMENTA DA DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS
A Disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração, de
relevância para a formação acadêmica do aluno. Estes estudos específicos visam 
permitir a permanente atualização na área, através de temas não contemplados em 
outras disciplinas. 
2. OBJETIVOS 
Analisar os diversos aspectos da sustentabilidade e do mercado de 
suas formas de gestão e sua relação com o desenvolvimento.  
3. METODOLOGIA
Exposição dialogada, debates, estudos de caso, seminários, visitas técnicas e palestras. 
Nesta disciplina pretendemos ter pelo menos 2
aprofundar os conteúdos discutidos nas aulas.  
4. PROGRAMA PRELIMINAR

• 1ª Parte – Qual sustentabilidade?
• 2ª Parte – Gestão sustentável

� Sustentabilidade urbana;
� Água e saneamento;
� Avaliação da Sustentabilidade e compensações 
� MDL e créditos de carbono.

• 3ª Parte – Gestão na indústria de energia
� Organização da indústria de energia;
� Gestão na indústria do petróleo;
� Gestão na indústria do gás natural e energia elétrica;
� Gestão na indústria de combustíveis renováveis.

• 4ª Parte - Conclusão
� Energia e Sustentabilidade.

5. AVALIAÇÃO 
Participação: 20%;   Trabalhos:40%;   Prova: 40%

È obrigação dos alunos manterem
diretrizes da disciplina, assim quando ausentes das aulas deverão se
colegas.  
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PHILIPPI JR., Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce & FERNANDES, Valdir 
(eds.) (2012). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. 
1008 pags.  
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EMENTA DA DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS  
A Disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração, de
relevância para a formação acadêmica do aluno. Estes estudos específicos visam 
permitir a permanente atualização na área, através de temas não contemplados em 

Analisar os diversos aspectos da sustentabilidade e do mercado de energia, apresentando 
suas formas de gestão e sua relação com o desenvolvimento.   

METODOLOGIA  
Exposição dialogada, debates, estudos de caso, seminários, visitas técnicas e palestras. 
Nesta disciplina pretendemos ter pelo menos 2 visitas e 4 palestras de forma a 
aprofundar os conteúdos discutidos nas aulas.   

PROGRAMA PRELIMINAR  
Qual sustentabilidade? 
Gestão sustentável 

Sustentabilidade urbana; 
gua e saneamento; 

Avaliação da Sustentabilidade e compensações ambientais;
MDL e créditos de carbono. 

Gestão na indústria de energia 
Organização da indústria de energia; 
Gestão na indústria do petróleo; 
Gestão na indústria do gás natural e energia elétrica; 
Gestão na indústria de combustíveis renováveis. 

Conclusão 
Energia e Sustentabilidade. 

Participação: 20%;   Trabalhos:40%;   Prova: 40% 
È obrigação dos alunos manterem-se informados sobre as atividades desenvolvidas e 
diretrizes da disciplina, assim quando ausentes das aulas deverão se informar com os 
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PHILIPPI JR., Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce & FERNANDES, Valdir 

Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. Ed Manole, Barueri, 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
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relevância para a formação acadêmica do aluno. Estes estudos específicos visam 
permitir a permanente atualização na área, através de temas não contemplados em 

energia, apresentando 
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PHILIPPI JR , Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; e BRUNA, Gilda Collet. 
(eds.) (2014). Curso de Gestão Ambiental - 2ª edição atualizada e ampliada. Ed 
Manole, Barueri, 1250 pags.  
 
Além da básica outras bibliografias serão fornecidas de acordo com o desenrolar do 
curso pelo professor. Ela se constituirá basicamente de artigos, livros e estudos de caso 
sobre os temas elencados no programa. 
 


