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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 
 

DISCIPLINA: Introdução à Engenharia Ambiental SIGLA: 4IEA003 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 54h PRÁTICA: 00h 
   

CURSO: Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 
 

PRÉ-REQUISITOS: 1BAE103, 2BAE203 
 

EMENTA: A crise ambiental. Leis da conservação da massa e da energia. 
Ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. A dinâmica das populações. Bases do 
desenvolvimento sustentável. A energia e o meio ambiente. O meio aquático. O 
meio terrestre. O meio atmosférico. Conceitos básicos. Economia e meio 
ambiente. Aspectos legais e institucionais. Avaliação de impactos ambientais. 
Gestão ambiental. 

 
P L A NO D E E N S I N O - Semestre 2019/1 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Apresentar e discutir os problemas 
ambientais atuais e suas origens. Informar e discutir com os alunos sobre as 
relações entre a produção, consumo e sustentabilidade de sistemas. Capacitar 
os alunos para compreender os conceitos e saber usar as principais 
ferramentas de Engenharia Ambiental. Apresentar e discutir conceitos e 
técnicas de gestão de intervenções no meio ambiente. Apresentar ferramentas 
de gestão ambiental. 

 

Objetivos Específicos: 

 Capacitar os alunos para que tenham conhecimentos suficientes dos 
aspectos ambientais para atuação como engenheiros de produção. 

 Treinar alunos no desenvolvimento de soluções ambientalmente 
sustentáveis no sistema de produção – consumo. 

 Gerar capacidade de aprendizado de novos conhecimentos na gestão de 
recursos ambientais. 

 Capacitar os alunos no desenvolvimento e uso de sistemas de gestão 
ambiental. 

 

Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS AVALIAÇÃO 

3h 
 
 

1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 
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3h – 
 
 
 

2. Crise ambiental 
2.1 Histórico do uso de recursos naturais 
pelo homem 

2.2 A produção e consumo de recursos 
naturais no país e no mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
individual 1 
 

3h 
 

3. Leis da conservação da massa e da energia 
3.1 Entropia 
3.2 Representações em fluxogramas 

3h 
 
 
 

4. Ecossistemas 
4.1 Conceitos e aplicações 
4.2 A ampliação do conceito 
5. Ciclos biogeoquímicos 
5.1 Recursos naturais 
5.2 Intervenções antrópicas 

3h 6. A dinâmica das populações 
6.1 Dinâmicas naturais 
6.2 Gestão de populações 

3h 
7. Bases do desenvolvimento sustentável 

3h 8. A energia e o meio ambiente 
8.1 Fontes de energia 
8.2 Gestão de energia 

3h 9. O meio aquático 
9.1 Ciclos da água. Qualidade e quantidade 
9.2 Gestão de recursos hídricos 

3h 10. O meio terrestre 
10.1 Solos. Microbiologia e usos 
10.2 Minerais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação 
individual 2 
 

3h 11. O meio atmosférico 
11.1 Qualidade do ar. Poluição 

6h 12. Economia e meio ambiente 
12.1 Custos e benefícios 
12.2 Valores do ambiente 

6h 13. Aspectos legais e institucionais 
13.1 Marcos regulatórios 
13.2 O direito ambiental 

6h 14. Avaliação de impactos ambientais 
14.1 EIA-RIMA 
14.2 Licenças ambientais 

6h 15. Gestão ambiental 
15.1 Sistemas de Gestão Ambiental 

54 CH Total  

 

Metodologia Proposta: 
Serão ministradas aulas expositivas sobre os temas dos tópicos, seguidas de 
discussões e reflexões com os alunos. Cada tópico será abordado 
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R primeiramente com a contextualização de problemas atuais e relacionados às 
atividades inerentes à Engenharia de Produção. Esta metodologia é denominada 
como orientada para o problema. Em seguida são apresentados os aspectos 
científicos e tecnológicos inerentes aos tópicos. Busca-se que os alunos 
despertem interesse em aprofundamentos e que desenvolva conhecimentos 
acerca do tópico. O exercício de projeto deverá ser desenvolvido conforme os 
temas discutidos em sala e em duplas. 
O professor estará disponível para atendimento pedagógico na sala dos 
professores, preferencialmente nas quartas e sextas-feiras, a partir das 18:00 
horas, sob agendamento de horários por emaildisponibilizado no Moodle. 
O uso do celular, tablet ou qualquer equipamento eletrônico na sala de aula 
será autorizada somente no caso de apoio didático, sob consulta ao professor. 
As provas serão individuais e será permitida a utilização de caneta, lápis, 
borracha, régua, papel milimetrado e uma folha em formato A4 de formulários 
(não pode haver exercícios resolvidos na folha, somente fórmulas e 
explicativos). 
Sugere-se ao aluno que dedique pelo menos 2 horas semanais extra classe 
para desenvolvimento de exercícios e estudos relacionados aos temas 
trabalhados em sala de aula. 

 

Avaliação do Aluno:  
A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com base no desenvolvimento das 
seguintes atividades e com os seguintes critérios: P1- Avaliação individual (peso 1) P2- 
Avaliação individual (peso 1)  Média=(P1+P2)/2 
A apresentação ao professor das listas de exercícios, bem como a participação nas aulas 
em exercícios no quadro, serão valorizados de forma que o aluno tenha adicionado a nota 
final até 1 (um) ponto. Também será valorizada a proatividade do aluno em buscar 
informações referentes ao tema a ser abordado na aula subsequente, devendo o aluno se 
pronunciar no início da aula para relatar seu estudo. 

Não serão toleradas faltas e segunda chamada deve seguir resolução da UDESC. 
 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, o 
aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações, nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de 
provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado e respectivos comprovantes. O procedimento deverá ser 
autuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova. Serão aceitos pedidos, devidamente 
comprovados, motivados por: I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - doença de caráter infecto- 
contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei, constando o Código 
Internacional de Doenças (CID); III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; IV - manobras ou exercícios militares, 
comprovados por documento da respectiva unidade militar; V - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha 
reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro(a); VI - convocação, coincidente em 
horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade 
competente; VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do respectivo curso ou instância 

hierárquica superior; VIII - direitos outorgados por lei; IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio; X – 
convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País. 
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