
 

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional e Local 

Carga horária 60hs. Horário: 2°
Professor:

 
1. EMENTA  
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 
não contemplados em outras disciplinas.
 
2. OBJETIVOS 
Analisar os diversos aspectos da sustentabilidade e do mercado de energia, apresentando suas formas de gestão e 
sua relação com o desenvolvimento do estado do Espírito
 
3. METODOLOGIA 
Exposição dialogada, estudos de caso, seminários, visitas técnicas e palestras
pelo menos 4 visitas e 4 palestras de forma a aprofundar os conteúdos discutidos nas aulas, 
 
4. PROGRAMA 

• A questão da sustentabilidade 
• Sustentabilidade urbana; 
• Gestão de resíduos sólidos;
• Sustentabilidade, água e saneamento;
• Gestão sustentável com o Balance Score Card (BSC);
• Organização da indústria de energia
• Gestão na indústria do petróleo
• Gestão na indústria do gás natural
• Gestão na indústria de combustíveis renováveis

 
5. AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem será feita por meio da avaliação da participação de cada estudante nas aulas e 
atividades propostas, assim a participação receberá quatro po

0 – ausência; 
1 – presença em aula; 
2 – contribuições em aula; 
3 – contribuições importantes, análises dos conteúdos, apresentação de novas referências em aula.

 
O conceito “participação” será calculado através do 
relação à máxima pontuação possível
90% pts (81 pts.) = nota 10; 80% pts. (72 pts.) 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
A bibliografia sera fornecida de acordo com o desenrolar do curso pelo professor. Ela se constituirá basicamente 
de artigos e estudos de caso sobre os temas elencados no programa.
 
1ª Parte: Sustentabilidade, Desenvolvimento 
A3: 08/ago/2011 

• O Prelúdio do Desenvolvimento Sustentável. 
Perspectivas do Desenvolvimento, pp. 243

A4: 
• Economia ou economia política da sustentabilidade? ADEMAR RIBEIRO

Discussão. IE/UNICAMP, n. 102, set. 2001, 30 pags.

Plano de Ensino 
Disciplina: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional e Local - Código: ADM

Energia e Sustentabilidade   
Carga horária 60hs. Horário: 2° feiras e 4° feiras das 09h às 11h 

Professor: Alvim Borges - alvim@pobox.com 

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. 

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

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

sustentabilidade – conceito e gestão; 

Gestão de resíduos sólidos; 
Sustentabilidade, água e saneamento; 
Gestão sustentável com o Balance Score Card (BSC); 

e energia; 
Gestão na indústria do petróleo; 

na indústria do gás natural; 
Gestão na indústria de combustíveis renováveis. 

A avaliação da aprendizagem será feita por meio da avaliação da participação de cada estudante nas aulas e 
atividades propostas, assim a participação receberá quatro pontuações possíveis em cada uma das aulas:

contribuições importantes, análises dos conteúdos, apresentação de novas referências em aula.

O conceito “participação” será calculado através do somatório da pontuação recebida em cada aula/atividade em 
relação à máxima pontuação possível, a partir de 90% dos pontos possíveis, assim: 30 aulas
90% pts (81 pts.) = nota 10; 80% pts. (72 pts.) = nota 9; ...; 40% pts. (36 pts.) = nota 5; ... 

A bibliografia sera fornecida de acordo com o desenrolar do curso pelo professor. Ela se constituirá basicamente 
de artigos e estudos de caso sobre os temas elencados no programa. 

: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentavel e suas abordagens. 

O Prelúdio do Desenvolvimento Sustentável. JOSÉ ELI DA VEIGA, In: CAVC, Economia Brasileira: 
Perspectivas do Desenvolvimento, pp. 243-266.  

Economia ou economia política da sustentabilidade? ADEMAR RIBEIRO ROMEIRO. Texto para 
Discussão. IE/UNICAMP, n. 102, set. 2001, 30 pags. 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
Departamento de Administração 

Código: ADM06169 

A Disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração, de relevância para a formação 
atualização na área, através de temas 

Analisar os diversos aspectos da sustentabilidade e do mercado de energia, apresentando suas formas de gestão e 

. Nesta disciplina pretendemos ter 
pelo menos 4 visitas e 4 palestras de forma a aprofundar os conteúdos discutidos nas aulas,   

A avaliação da aprendizagem será feita por meio da avaliação da participação de cada estudante nas aulas e 
ntuações possíveis em cada uma das aulas: 

contribuições importantes, análises dos conteúdos, apresentação de novas referências em aula. 

somatório da pontuação recebida em cada aula/atividade em 
: 30 aulas/atividades = 90. pts.  

 

A bibliografia sera fornecida de acordo com o desenrolar do curso pelo professor. Ela se constituirá basicamente 

JOSÉ ELI DA VEIGA, In: CAVC, Economia Brasileira: 

ROMEIRO. Texto para 

 



A5:  
• A insustentável utopia do Desenvolvimento. JOSÉ ELI DA VEIGA (2006), 20 p. In: André Gorz e seus 

críticos. Iram Jacome Rodrigues, Josue Pereira Da Silva (orgs,), Ed. Annablume.  
• Três fases rumo ao desenvolvimento sustentável - do reducionismo à valorização da cultura. KARIN 

VECCHIATTI. São Paulo em perspectiva, 18(3): 90-95, 2004, 6 pags. 
A6: 

• A sustentabilidade do Brasil. Sérgio Besserman Vianna, José Eli da Veiga, Sérgio Abranches. In: 
Giambiagi & Barros (orgs) Brasil Pós-Crise, Agenda para a próxima década, ed. Campus 2009, p. 305-
324. 

• Os desafios da transição ao baixo carbono pós-Copenhague. José Eli da Veiga. 29 de Janeiro de 2010 
JORNAL da CIÊNCIA,  pag. 9. 

A7:  
• Indicadores de sustentabilidade. JOSÉ ELI DA VEIGA, Estudos avançados, 24 (68), 2010, p. 39 – 52.  
• Como monitorar o desenvolvimento sustentável? A resposta da Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi 

(CMEPSP) de Junho 2009. José Eli da Veiga, 12 pags.  
 


