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1. EMENTA 
 
Unidade I: Urbanização, mercado e crise ambiental. Histórico ambiental. A tomada de consciência 
do problema ambiental. As empresas e o meio ambiente. A expansão da consciência ambiental. 
Unidade II. Mudança paradigmática ambiental nas organizações. Responsabilidade ambiental nas 
organizações.  Cidadania, consumo e meio ambiente. Questões Globais.  
   
2. OBJETIVOS 
 

o Refletir com os alunos sobre a relação histórica e presente entre seres humanos e meio 
ambiente.  

o Compreender conceitos e significados interdisciplinares envolvidos nos estudos ambientais 
como ciência contemporânea. 

o Identificar mecanismos e instrumentos sociais, culturais e legais de desenvolvimento 
permanente da preservação e da construção ambiental. 

o Apresentar e discutir aspectos de gestão ambiental nas organizações e o papel do 
administrador na interface organização e sociedade. 

o Desenvolver pensamento crítico acerca do tema gestão ambiental.   
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade I – Urbanização, mercado e crise ambiental. 
 
Histórico ambiental.  

o O homem e a natureza na pré-história.  
o Evolução do homem e da questão ambiental.  
o O processo de urbanização, a Revolução Industrial e o Meio Ambiente.  
o A Contaminação Industrial.  

 
A tomada de consciência do problema ambiental.  

o O problema ambiental no século XX.   
o As décadas de 1970, 1980, 1990 e início do século XXI.  
o O estado do debate ambiental no início do século XXI.  
o A expansão da consciência ambiental e o papel das ONGs. 

 
As empresas e o meio ambiente.  

o Empresas e contaminação.  
o Pressões externas sobre as organizações. Respostas das organizações.  



o Gestão ambiental e competitividade.  
o O Estudo do Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente 

(RIMA). 
o Organizações, governo, comunidade local e meio ambiente. 

 
A expansão da consciência ambiental.  

o A emersão do paradigma da sustentabilidade.  
o Movimentos e acontecimentos antecedentes históricos.  
o O desenvolvimento sustentável no âmbito empresarial.  
o As dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade. 
o The triple bottom line: pessoas, planeta e lucro. 
o A contabilidade dos recursos naturais: a pegada ecológica.  
o Normas e acordos: O Protocolo Verde e a Pegada Ecológica. 

 
Unidade II. Mudança paradigmática ambiental nas organizações 
 
Responsabilidade ambiental nas organizações.  

o A relação entre responsabilidade ambiental e responsabilidade social nas organizações. 
o Rotulagem ambiental no contexto dos negócios verdes: Alemanha, Canadá, Conselho 

Nórdico, Japão, Nova Zelândia, Índia, França, Austria, União Europeia, Países Baixos, 
Cingapura, Coreia, Croácia, República Tcheca, Taiwan, Brasil. 

o A legislação ambiental: princípios e seu alcance.  
o As estratégias e os sistemas de gestão ambiental nas organizações: instrumentos e 

ferramentas.  
o As Normas Ambientais: ISO 14000, ISSO 14001.  
o Em busca de uma cultura ambiental nas organizações.  

 
Cidadania, consumo e meio ambiente.  

o A participação do cidadão na questão ambiental.  
o O consumidor à frente na questão ambiental. 
o A nova visão do empresário.   
o Soluções ambientais e organizações.  
o Em busca de modelos de modelos de gestão ambiental. 
o A organização voltada às gerações futuras.   

 
Questões Globais.  

o Comércio internacional e meio ambiente.  
o A Organização Mundial do Comércio, os Blocos Internacionais e o Meio Ambiente. 
o Efeito Estufa e mudança climática. 
o O protocolo de Kyoto. 
o A Terra como Casa: “Não há plano B”. 

 
4. METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do conteúdo proposto, são propostas as seguintes técnicas:  

o Aulas expositivas com apresentação de ilustrações e exemplos relativos aos temas 
ministrados e incitação à participação e discussão em sala de aula; 

o Sugestão de leitura de artigos científicos, notícias e legislação sobre os assuntos discutidos 
em sala de aula;  

o Apresentação de seminários; 
o Realização de exercícios práticos em sala de aula; 



o Redações; 
o Visitas a espaços sociais  ligados à disciplina;  
o Resolução de questões formuladas pelo professor ou extraídas de outros conteúdos, como 

de outros cursos e de concursos públicos; 
o Discussões reflexivas e críticas sobre os temas desenvolvidos em sala de aula, buscando 

unir teoria e prática, com vistas ao desenvolvimento de capacidade de intervenção na 
realidade. 

 
5. RECURSOS: 

 
Para o desenvolvimento do conteúdo proposto, serão utilizados os seguintes recursos:   

o Projeção (power-point); 
o Internet; 
o Laboratório de informática; 
o Apostilas; 
o Quadro; 
o Leituras; 

 
6. AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será realizada duas vezes no semestre, cada uma conforme os seguintes critérios e 
pontuação: 

o Presença, pontualidade e participação em sala de aula: 10 pontos 
o Resenhas, redações, seminários ou outras atividades: 10 pontos 
o Prova Escrita: 80 pontos 
o Total por bimestre: 100 pontos 
o Nota Final do semestre:  média das notas dos dois bimestres. 

 
Observações: 
a) Caso o aluno não alcance nota 7,0 (sete) na média semestral, deverá se submeter à prova final, 
de todo o conteúdo da disciplina.  A média final, nesse caso, será a média semestral + nota da 
prova final, dividido por 2, devendo ser igual ou superior a 5,0 (cinco) para que o aluno seja 
considerado aprovado na disciplina.  
b) O aluno deve estar presente em, no mínimo 75% das aulas, caso contrário, haverá reprovação 
por falta, independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
 

7. MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
O aluno poderá solicitar atendimento individual ao professor, podendo fazê-lo: 

o Pessoalmente, nos dias de aula; 
o Por meio do endereço eletrônico prof.rogeriozanon@gmail.com 
o Por meio do quadro de avisos, onde serão divulgadas as notas parciais 
o Por meio do e-mail da turma e do Portal do Professor, onde serão divulgadas as notas finais. 
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