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Caracterização da disciplina
Nome da disciplina:
Meio ambiente e Indústria
Carga horária:
24 horas
Planejamento da disciplina

Objetivos gerais
O objetivo da disciplina é abordar o tratamento dado ao meio ambiente na indústria, com foco nos
sistemas de gerenciamento ambiental.
Objetivos específicos
A disciplina apresenta por objetivos específicos a abordagem dos impactos ambientais causados pelas
indústrias, passando pelas ferramentas de gestão e procedimentos de remediação. Portanto, a gestão
ambiental cotidiana de uma indústria deve ser abordada, com o objetivo de apresentar ao aluno os
problemas e soluções relacionados ao meio ambiente que podem surgir no cotidiano de uma empresa.
Ementa
Impactos ambientais; Indicadores ambientais; Responsabilidade ambiental; sustentabilidade; Ferramentas
de gestão ambiental – normas ISO 14000; legislação ambiental.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
O aluno será informado sobre as normas e critérios de avaliação que serão considerados ao se iniciar a
disciplina. A avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em provas
teóricas, seminários, dentre outros, conforme exigido pelo docente.
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