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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO:Infraestrutura
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE:Técnico em
Edificações;

CURSO: FORMA:( ) integrado, ( x ) subsequente

COMPONENTE CURRÌCULAR:ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS

ANO /
SEMESTRE:2019.2

SEMESTRE ou ANO
DA TURMA:Módulo
IV
 

CARGA HORÀRIA:36
Horas/aula

TURNO:Matutino/ Noturno TURMA: 20192.4.149.1M
/ 20192.4.149.1N

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS:Rui Pereira Santana
DIRETOR (A) DE ENSINO:Samuel Dutra
DOCENTE(A):Hugo Ferraz Lacerda

EMENTA

Histórico da avaliação de impactos ambientais; principais conceitos
utilizados nos estudos de avaliação de impacto ambiental; métodos de
avaliação de impactos ambientais; classificação qualitativa e quantitativa de
impactos ambientais; roteiro básico para elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental – EIA; RIMA – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente; estudo
de caso.

 
 

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL DO CURSO

Formar técnicos de nível médio para atuar no gerenciamento de obras,
utilizando métodos, técnicas e procedimentos que garantam a qualidade e a
produtividade da construção predial, sem perder de vista a segurança dos
trabalhadores.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR
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Formar técnicos de nível médio capazes de:

1. Analisar a história da dinâmica da terra, incluindo as causas e
consequências da intervenção antrópica nos seus múltiplos usos;

2. Interpretar pesquisas técnicas e socioeconômicas e de impactos
ambientais de acordo com as normas técnicas vigentes;

3. Conhecer os elementos do AIA/EIA/RIMA;

4. Elaborar os termos de referência de um projeto;

5. Leitura de mapas que permitam a formulação de diagnósticos, avaliação
de alternativas de ação e manejo ambiental;

6. Interpretar parâmetros qualitativos e quantitativos relativos aos aspectos
ambientais.

7. Gerar e interpretar procedimentos de avaliação da significância dos
impactos ambientais.

8. Levantar, organizar, sistematizar e compilar dados relativos a processos
de intervenção antrópica;

METODOLOGIA

Aula expositiva dialógica, utilizando data show, quadro branco e pincel
para quadro branco. Aulas de campo.

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Histórico da avaliação de impactos ambientais; principais conceitos
utilizados nos estudos de avaliação de impacto ambiental; métodos de
avaliação de impactos ambientais; classificação qualitativa e quantitativa de
impactos ambientais; roteiro básico para elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental – EIA; RIMA – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente; estudo
de caso.

 
AVALIAÇÃO

Instrumentos a serem usados pelo docente (a):

Prova escrita; Seminários, Relatório de Impacto ambiental e Listas de
Exercícios.

Critérios de avaliação:

I Parte
   Prova Teórica (5 pontos)

   Trabalho Prático (5 pontos)

 

II Parte
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   Seminários (6 pontos)

   Listas de exercício (4 pontos)

 

III Parte

   Descrição dos Impactos Ambientais (8 pontos)

   Listas de exercícios (2 pontos)

Os discentes que obtiverem NF maior ou igual a 6,0 estarão aprovados na
disciplina. Caso contrário, irão fazer uma prova de recuperação, se tiverem
75% de frequência na disciplina

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA:

As atividades de recurperação da aprendizagem serão realizadas no horário
de atendimento. Aos que justificadamente não puderem participar dos
horários de atendimento, farão os estudos de recuperação por meio de
estudos dirigidos para casa. Será realizada um prova escrita ao final do
semestre com questões referentes aos assuntos nos quais o aluno mais
sentiu dificuldade ao longo do semestre.

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  (x )Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Planejamento da realização das atividades não presenciais
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SÁNCHEZ, Luis enrique, Avaliação de impacto ambiental : conceitos e
métodos / Luis enrique sánchez. -- 2. ed. -- são Paulo : Oficina de Textos,
2013.

BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
 
 

 
OBSERVAÇÃO

 
 

 
 

 
Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.

Em 18 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenador(a)
Pedagógico(a) e de Assistência Estudantil, em 19/09/2019, às 10:02, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Celton Ribeiro Barbosa, Coordenador(a) do Curso
Técnico em Edificações, em 20/09/2019, às 13:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HUGO FERRAZ LACERDA, Professor(a)
Substituto(a), em 25/09/2019, às 14:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1218783 e o código CRC 57331B62.


