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1- EMENTA 
O homem, sua evolução e sua ação no planeta e no universo.  A Epistemologia 
Ambiental: a articulação das ciências na relação natureza-sociedade e a inter e 
transdisciplinaridade inerentes ao estudo do ambiente;  Racionalidade ambiental e 
antropocentrismo;  A construção da riqueza e o desenvolvimento econômico no 
paradigma ambientalista;  A legislação ambiental e a sua construção permanente;   
sistema de gestão ambiental e as práticas gerenciais nas organizações;  O papel do 
administrador na interface organização-sociedade e meio-ambiente. 
 
2- OBJETIVOS 
A lei 9.795 de 27 de abril de 1999 prescreve em seu artigo 2º que a educação 
ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 
estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal.  Dentre outras incumbências traçadas 
pela referida lei, está a de que devem as instituições educativas promover educação 
ambiental de maneira integrada aos programas educativos que desenvolvem (art. 3º, 
II).  Tais preceitos estão em consonância com a lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente, que também tem como 
princípio a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente.  Soma-se aos preceitos anteriores a garantia constitucional de que “Todos 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. (art. 225, CF)        
  
A própria Constituição Federal, em seu mesmo Artigo 225, § 1º, VI, prescreve como 
incumbência do poder público, também “promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente”. 



  
A Constituição do Estado do Espírito Santo reproduz, na mesma dimensão, na sua 
Seção IV, Artigo 186, tais preceitos legais. 
  
Cabe, assim, também ao Administrador uma função e uma responsabilidade 
fundamental na articulação do saber ambiental, em todo e qualquer empreendimento 
social ou econômico, transformando-o numa competência essencial dos novos 
tempos. 
 
3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
3.1-O contexto jurídico-normativo do meio ambiente no Brasil: 
Instrumentos,cumprimento,desafios políticos,comportamentais e educacionais. 
 
3.2-As relações Homem-Meio Ambiente no campo tecnológico-produtivo e no 
consumo e pós-consumo de bens e serviços. 
 
3.3-A depredação ambiental da Terra e as perspectivas sombrias de sua 
recuperação. 
 
3.4-O espaço da gestão ambiental no campo interdisciplinar da preservação  da 
natureza,na solução dos conflitos e na reversibilidade e correção dos impactos 
ambientais. 
 
3.5-Uma análise crítica das possibilidades,das contradições e paradoxos,bem como 
dos desafios econômicos e sociais na busca do desenvolvimento sustentável. 

 
 

4- METODOLOGIA 
Exposição dialogada, ora pelo professor, ora pelos alunos, em grupos de até 5(cinco) 
membros, de temas selecionados nas primeiras aulas.  Os assuntos e a ordem de 
apresentação serão definidos por sorteio. 
Alguns vídeos serão exibidos como reforço de conteúdo.Haverá 2(duas) 
apresentações grupais,uma legislativa,outra conceitual/técnica. 
 
 
5- AVALIAÇÃO 
- Perfil (frequência, leitura, contribuições, etc.) .....................................................  10% 
- 1ª apresentação(legislativa)  ..............................................................................   20% 
- 2ª apresentação(técnica).....................................................................................  20% 
- Prova discursiva .I...............................................................................................  25% 
- Prova discursiva II...............................................................................................  25% 
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