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1. APRESENTAÇÃO 

  

 Considerado um centro de referência do ensino tecnológico do Nordeste do país, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, antigo Centro federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), tem por missão " Promover a formação do cidadão histórico-

crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do país". Assim, vem permanentemente adaptando-se às 

mudanças e às exigências dos constantes avanços tecnológicos, fornecendo mecanismos para a 

educação continuada. 

 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tem como diretrizes a justiça social, 

a equidade, a competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Nesta perspectiva, e 

dentro dos princípios formuladores do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), os Institutos 

Federais devem responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, 

por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

 O IFBA é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, 

multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com sua prática pedagógica, conforme está previsto em seu Estatuto e em seu Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI).  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 

estabelece no art. 4
o
 de seu estatuto as seguintes finalidades e características, a saber: a) desenvolver 

a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais, b) 

constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, c) promover a produção, 

o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente aquelas voltadas à 

preservação do meio ambiente.  

 Tais finalidades e características estão em completa harmonia com a proposta de criação de 

um Curso de Engenharia Ambiental no IFBA, campus Vitória da Conquista,  pois o conhecimento 

científico e tecnológico torna-se cada vez mais importante no equilíbrio entre desenvolvimento 

socioeconômico e a manutenção das condições de sustentabilidade do meio ambiente. Esses fatores 

evidenciam a necessidade da formação e capacitação de profissionais de nível superior com amplos 

conhecimentos em engenharia e controle ambiental. 
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 Tendo em vista a importância do curso de Engenharia Ambiental no contexto nacional e 

regional, foi encaminhada ao Conselho Universitário (CONSUP) do CEFET-BA uma proposta de 

criação do curso no campus Vitória da Conquista, sendo aprovada por meio da Resolução N
o
 12, de 

15/10/2008, processo n
o
 23142009010/2008. No entanto, o curso iniciou-se apenas no segundo 

semestre de 2010. 

 O profissional de Engenharia Ambiental necessita ter uma formação ampla e integrada sobre 

os processos físicos, biológicos e antrópicos envolvidos nos processos de transformação da natureza, 

devendo estar apto a avaliar a dimensão das alterações ambientais causadas pelas mais diferentes 

atividades do homem. 

 Neste sentido, o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, Campus Vitória da Conquista – BA, resultou 

de um intenso trabalho realizado por professores e pesquisadores do IFBA, que se reuniram e 

elaboraram desde a concepção, execução e organização do curso no ano de 2008. Na ocasião, a 

instituição era denominada Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA).  

 Mais recentemente, a fim de uniformizar e/ou padronizar as disciplinas do ciclo básico dos 

cursos de Engenharia do IFBA (campus Vitória da Conquista), bem como facilitar o planejamento 

acadêmico e atender as diversas exigências normativas do INEP/MEC, o colegiado do curso de 

Engenharia Ambiental resolve, por meio de seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), realizar uma 

ampla revisão do Projeto Pedagógico do Curso, o qual foi finalizado em Março de 2013. Tais 

alterações foram realizadas visando atender às seguintes normativas legais: a) atender às exigências 

do  novo "Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a distância" do 

INEP/MEC de Maio de 2012, b) atender à Portaria Nº 1693 de 5 de Dezembro de 1994 do MEC no 

que se refere a inclusão da disciplina de Biologia na matriz do curso, c) atender às alterações 

estabelecidas pela  Resolução CONAES N° 1 de 17/06/2010, que trata da necessidade do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), d) inclusão das disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005) e de 

Relações Étnico-raciais (Lei N
o
 11.645 de 10/03/2008) na matriz curricular e demais normativas 

estabelecidas pelo MEC após o ano de 2008, quando o projeto foi aprovado Conselho Superior da 

Instituição (CONSUP). 

 Como toda proposta em educação, esse projeto não se constitui em um trabalho acabado, haja 

vista que, as questões ambientais e educacionais são dinâmicas. Portanto, novas contribuições 

poderão ser acrescentadas, no sentido de enriquecê-lo e atualizá-lo permanentemente. 
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1.1. Identificação do curso 
 

Departamento de vinculação: Departamento de Ensino - DEN 

Denominação do Curso: Engenharia Ambiental 

Habilitação do Curso: Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Turno(s) de Funcionamento: Diurno (preferencialmente vespertino) 

Número de Vagas: 80 vagas anuais (40 por período semestre) 

Tempo mínimo de integralização do curso: 4,5 anos (09 semestres) 

Tempo médio de integralização do curso: 5 anos (10 semestres) 

Tempo máximo de integralização do curso: 9 anos (18 semestres) 

Carga Horária Total para Integralização 

Curricular: 
4140 horas 

Ingresso: 

Processo Seletivo (Vestibular), ENEM e outras 
formas previstas nas Normas Acadêmicas do 

Ensino Superior da instituição. 

Autorização de funcionamento do curso: 

Resolução N
o
 12, de 15/10/2008 

(processo n
o
 23142009010/2008) 

 

Local de Funcionamento: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - IFBA 
Campus Vitória da Conquista 

Av. Amazonas, nº 3.150, Bairro Zabelê (próximo 

às Vilas Serranas) 

Vitória da Conquista - BA 
CEP: 45.075.265 

Página na internet: 
http://www.ifba.edu.br 

http://www.conquista.ifba.edu.br 

 

 

1.2 Histórico da instituição e do campus Vitória da Conquista 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado pela Lei nº 

11.892/2008, é resultado das mudanças promovidas no antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (Cefet-BA). Com tradição centenária no ensino técnico-profissional e há mais 

de uma década no ensino superior, o Instituto atua em sintonia com as demandas profissionais do 

mundo do trabalho, contribuindo para a cultura empreendedora e tecnológica do estado. Com essa 

mudança houve alterações no estatuto e regimento interno, mas o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) ainda mantêm-se o mesmo. Portanto, os institutos federais e, obviamente o IFBA, já nasce 

tendo na sigla e em sua essência a vocação natural para o desenvolvimento tecnológico como um de 

seus princípios norteadores.  

 O IFBA é uma instituição equiparada às universidades, mas possui estrutura diversa e muito 

mais ampla, oferecendo desde a formação básica, passando por cursos de nível médio, até à 

http://www.conquista.ifba.edu.br/
http://www.conquista.ifba.edu.br/
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graduação e pós-graduação. Hoje, dispõe de cursos superiores, entre eles, formações tecnológicas, 

bacharelados, engenharias e licenciaturas. Possui, ainda, mais de 40 grupos de pesquisa e projetos de 

extensão, atendendo a demandas sociais para o desenvolvimento socioeconômico regional.  

Para conhecer o IFBA é preciso compreender a trajetória  histórica do Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/BA, que têm início em 1909 com a criação da Escola de 

Aprendizes e Artífices do Estado da Bahia. No interstício de tempo entre 1909 e 1940, sua missão 

estava centrada na preparação profissional dos excluídos da sociedade, dos desvalidos e operários 

artífices. O Ensino era predominantemente manufatureiro-artesanal, o que correspondia, 

basicamente, às características produtivas na Bahia deste período, que se definia por uma economia 

estagnada, do tipo tradicional e cujo setor industrial vinha caindo desde as últimas três décadas do 

século XIX (Medeiros, 1980). 

A partir da década de 1930, com as mudanças que já vinham ocorrendo no Brasil, reflexo 

interno das crises externas (crise econômico-financeira e militar) que implicaram em transformações 

na estrutura socioeconômica e na ordem político-jurídico do país, a instituição sofreu uma série de 

modificações, tanto no seu aspecto didático-pedagógico como no seu dimensionamento físico e 

administrativo. Ocorreram ampliações no espaço físico e predial, bem como mudança na oferta do 

ensino profissional. Por força do Decreto Lei Nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, a instituição 

passou a ser denominada Escola Técnica de Salvador. Em 1943 foram criados os primeiros cursos 

Técnicos: Edificações, Pontes e Estradas, Artes Aplicadas, Desenho Técnico e Decoração de 

Interiores. 

Em 20 de agosto de 1965, a Lei nº 4.759 modifica a denominação da instituição para Escola 

Técnica Federal da Bahia a ETFBA. A partir da década de 70 a ETFBA passa por grandes mudanças 

na sua estrutura orgânica-administrativa e nos seus processos acadêmicos. A legislação educacional, 

em âmbito nacional, sofre significativas modificações, refletidas na estrutura organizacional da 

Instituição. Novos cursos surgem e a dinâmica didático-pedagógica da Escola passa a ser definida 

por novos parâmetros. Essas mudanças estão também relacionadas com as transformações 

econômicas que vinham ocorrendo no estado, principalmente na Região Metropolitana de Salvador – 

RMS, de grande concentração populacional e produtiva (Lessa, 2002). 

O ano de 1993 foi um momento destacado na história da Instituição, em 27/09/1993, a Lei Nº 

8.711 transforma a Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação Tecnológica e 

incorpora à nova instituição o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC, passando a 
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instituição a ter uma nova ordem jurídica-institucional na área da educação. Surge assim o Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/BA.  

Em outubro de 1993, foi criada a Unidade de Ensino Descentralizada de Barreiras a UNED-

BARREIRAS, a primeira da Bahia. No ano de 1994 são criadas as Unidades Descentralizadas de 

Vitória da Conquista, Eunápolis e Valença, dando um caráter multi-campi ao CEFET/BA, com a 

administração centralizada em Salvador. 

 Atualmente o IFBA possui 16 campi e 5 núcleos avançados: Barreiras, Camaçari/núcleo 

avançado em Dias D´Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo 

Afonso/núcleo avançado em Euclides da Cunha e Juazeiro, Porto Seguro, Salvador/núcleo avançado 

em Salinas da Margarida, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista/núcleo 

avançado em Brumado e Seabra. 

 Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o 

objetivo é de que o IFBA tenha cinco novos campi até 2014: Brumado, Euclides da Cunha e Juazeiro 

- onde já existem núcleos avançados do Instituto - além de Lauro de Freitas e Santo Antônio de 

Jesus.  

O campus Vitória da Conquista, Sudoeste do Estado da Bahia, teve sua construção iniciada 

em outubro de 1989 sendo inaugurada no dia 24 de novembro de 1994, iniciando suas atividades em 

1995, com o curso Pró-Técnico. 

O campus de Vitória da Conquista oferece os cursos técnicos de Eletrônica e Eletromecânica 

desde 1996, já tendo formado centenas de profissionais. Em 1998 passou a oferecer o curso de 

Ensino Médio (Formação Geral), preparando alunos para ingressar no Ensino Superior. Em 2000 

foram criados os cursos técnicos de Informática e Meio Ambiente. Atualmente, oferece os cursos 

superiores em Engenharia Ambiental (início em 2010), Engenharia Elétrica (início em 2006), 

Bacharelado em Sistemas de Informação (início em 2010), Licenciatura em Química (inicio em 

2011). 

O campus ainda oferece cursos de treinamento em convênios com Instituições Públicas e 

Privadas, bem como serviços de produção e assessoramento técnico.  

Com 18 anos de existência e já tendo formado centenas de profissionais, o IFBA consolida-se 

como um espaço vivo e dinâmico de educação tecnológica, possibilitando a realização e 

desenvolvimento dos saberes humanísticos, técnicos e científicos, no sentido da formação 

profissional e da consolidação da cidadania. 

A estrutura Organizacional do campus Vitória da Conquista é composta da seguinte forma: 
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 Diretoria da Unidade: À Diretoria do campus de Vitória da Conquista é o Órgão Executivo que 

superintende e coordena todas as atividades da Unidade, em consonância com as orientações e 

diretrizes do Conselho Diretor e da Diretoria Geral do IFBA-BA. O campus de  Vitória da Conquista 

é dirigido por um Diretor designado pelo Diretor-Geral do IFBA-BA. 

 Gabinete da Diretoria: Ao Gabinete compete assistir o Diretor em sua representação política e 

social, incumbindo-se das atividades de relações públicas, do preparo e encaminhamento do 

expediente da Diretoria da Unidade. 

Coordenação de Relações Comunitárias e Comunicação Social (CCOMS): A esta Coordenação 

compete coordenar e desenvolver atividades e programas comunitários; promover a divulgação da 

Unidade junto à comunidade; estimular o desenvolvimento de projetos e atividades com a 

participação dos alunos com vistas à melhoria de vida da comunidade; divulgar interna e 

externamente a Escola e suas realizações de natureza didático-pedagógica, administrativa, 

sociocultural e técnica, bem como estimular a integração social da Escola. 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX): Esta Coordenação tem como atribuições: 

gerenciar, fomentar e articular as atividades de Pesquisa e Extensão do campus. É missão da COPEX 

também estabelecer convênios de Cooperação Técnico-científica com organismos da iniciativa 

pública, privada e do terceiro setor e estreitar a relação entre pesquisadores e órgãos de fomento à 

Pesquisa e Extensão; além de administrar o funcionamento dos grupos de pesquisa da Instituição. 

Departamento de Ensino - DEPEN: Ao Departamento de Ensino compete o planejamento, a 

organização, o controle e a avaliação dos currículos e da ação didática dos cursos mantidos pela 

Unidade, em consonância com a legislação própria e com as orientações da Diretoria de Ensino do 

IFBA-BA. Entre outras atividades, compete ao DEPEN: elaborar seu plano de atividades, 

contemplando as funções de ensino, pesquisa e extensão; elaborar os planos de ensino dos cursos e 

das disciplinas a seu cargo; ministrar o ensino das disciplinas neles alocadas, indicando os 

respectivos professores; opinar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente, discente e 

técnico-administrativo, promovendo, quando necessário, as indicações de seus representantes em 

Comissões, entre outras. 

Departamento de Administração - DEPAD: Ao Departamento de Administração compete prover 

e executar as atividades relacionadas com a administração de Recursos Humanos, Orçamentários, 

Financeiros, Material e Serviços Gerais da Unidade em consonância com a legislação própria e com 

as orientações da Diretoria de Administração do IFBA-BA. Sendo, portanto o setor responsável pela 

infraestrutura necessária para manutenção dos equipamentos, da estrutura física da Instituição, 
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almoxarifado e protocolo. A Divisão de Recursos Humanos- DIREH e a Divisão de Administração 

da Sede – DIADS fazem parte da estrutura do DEPAD do campus de Vitória da Conquista. 

Coordenação dos Cursos: Às Coordenações de Cursos competem o planejamento, a organização, 

o controle e a avaliação do desenvolvimento dos currículos e da ação didática dos cursos. As 

Coordenações dos Cursos visam atender aos alunos, orientando-os e esclarecendo-os a respeito da 

estrutura curricular, dos programas, das avaliações, do seu próprio desempenho escolar e da 

importância da frequência. As Coordenações devem ser procuradas sempre que houver necessidade 

de dirimir quaisquer questões relativas ao processo ensino-aprendizagem. Essas coordenações se 

subdividem em: 

COINFO – Coordenação do Curso Técnico em Informática 

CELME – Coordenação do Curso Técnico em Eletromecânica 

CELET – Coordenação do Curso Técnico em Eletrônica; 

COTAM – Coordenação do Curso Técnico em Meio Ambiente; 

CEDIF – Coordenação do Curso Técnico em Edificações; 

COEEL – Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica; 

CEAMB – Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental; 

CLIQUI – Coordenação do Curso de Licenciatura em Química; 

CSI – Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Sistemas de Informação. 

 

Coordenação Técnico-Pedagógica – COTEP: Através desta Coordenação os alunos poderão 

contar com a orientação técnico-pedagógica necessária ao aprimoramento dos seus estudos, 

superando dificuldades na aprendizagem, relacionamento e organização escolar, bem como auxílio 

para descoberta de aptidões e melhoramento do bem estar psicossocial, facilitando sua integração e 

de sua família com a escola. Atua também em auxilio ao docente, dando-lhe o apoio e orientação nos 

trabalhos didático-pedagógicos que envolvem o processo ensino-aprendizagem. 

Coordenação de Registros Escolares – CORES: Esta Coordenação é responsável pelo registro 

acadêmico e pela expedição de diversos documentos como boletim escolar, atestados, históricos 

escolares, guia de transferência, matrícula, publicação dos resultados acadêmicos. Cada Curso possui 

um calendário, que deve ser consultado periodicamente. Ele define as ações escolares, e deve ser 

cumprido fielmente. Em todos as solicitações referentes a assuntos escolares o aluno deverá requerer 

junto ao protocolo, os documentos que deseja, preenchendo um requerimento para cada solicitação. 
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Coordenação de Apoio ao Ensino – CAENS: Dentre suas atribuições, este setor é responsável por 

coordenar os mecanismos referentes às atividades de estágios curriculares, relações empresariais e de 

ações que visem a integração empresa-escola, dentre outras atividades.  

O campus Vitória da Conquista está instalado numa área de 40.040 m². As principais áreas 

de uso da instituição são listadas na Tabela 1. Com a implantação dos novos espaços, destinados ao 

Curso de Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Bacharelado em Sistemas de Informações e 

Licenciatura em Química essa configuração sofrerá alterações. 

  

Tabela 1. Estrutura Física do campus Vitória da Conquista 

Áreas Principais da Escola m
2 Ensino Acadêmico 

% 
Educação Profissional % 

Área Construída 8.683,88 - - 

Área Urbanizada 22.055,47 - - 

Área Livre 9.300,65 - - 

Área Total  40.040,00 - - 

Salas de Aula 904,85 38% 54% 

Laboratórios 1.208,50 38% 54% 

 

 

1.3. Contextualização da região sudoeste da Bahia e do município de Vitória da Conquista 

 

A Bahia ostenta a oitava posição no ranking das maiores economias dos estados brasileiros. No 

entanto, a observação mais perceptível da estrutura econômica estadual é a existência de duas 

situações econômicas altamente assimétricas; de um lado a Região Metropolitana de Salvador, 

composta de dez municípios, muito rica, detentora da maior participação do PIB estadual, 

destacando-se pelas reservas de petróleo, pólo petroquímico, indústria automotiva, indústrias de 

suporte e setor de serviços. A segunda situação aponta para um estado pobre, esquecido, com baixos 

índices de desenvolvimento social e econômico, é representada por uma região econômica composta 

de quatrocentos e sete municípios, ou seja, todos os municípios baianos não compreendidos na 

primeira região econômica.  

Mesmo assim, na elaboração do planejamento plurianual, o governo do estado tem priorizado a 

Região Metropolitana de Salvador, concentrando nesta os recursos destinados a investimentos, 

fomentos de uma forma geral em detrimento de todo o restante do estado. 
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A história do município de Vitória da Conquista tem início em 1752, com a chegada dos 

primeiros contingentes de colonos à região, muitos dos quais como representantes do poder público, 

com funções militares por este conferida e com incumbências específicas, dentre as quais as de 

estabelecer vias de comunicação entre o litoral e o sertão, com o propósito da administração colonial 

em manter seu domínio e explorar economicamente a região. 

João Gonçalves da Costa nasceu em Chaves, Portugal, provavelmente em 1720. Iniciou muito 

cedo seu trabalho como bandeirante. Foi o esgotamento das minas de ouro de Rio de Contas e das 

Gerais que o levou a procurar novos pontos de exploração mineral. Embora não os tenha encontrado, 

o capitão-mor estabelece-se nesta região, ocupando-se da criação de gado e iniciando a fundação do 

arraial de Nossa Senhora da Vitória, ciente da privilegiada localização da área. Desde o seu 

nascedouro, no coração do intrépido desbravador, Conquista figurava-se como entreposto de regiões 

distintas, bem no meio do caminho entre Minas Gerais, os sertões baianos e o litoral. Realizava-se 

assim o desejo português de ocupar região de entreposto comercial no interior. 

Em maio de 1840, através da Lei Provincial Nº 124, o então Arraial de Nossa Senhora da 

Vitória foi elevado a Vila, com o nome de Imperial Vila da Vitória, verificando-se sua instalação em 

09 de novembro de 1840. A Imperial Vila da Vitória foi elevada à categoria de cidade, passando a 

denominar-se simplesmente “Conquista”, pelo Ato Estadual de 01 de julho de 1891, sendo que em 

1943, através da Lei Estadual nº 141, o nome do município foi definitivamente alterado. 

Vitória da Conquista está localizada na Região Sudoeste da Bahia e é o terceiro município do 

Estado em população, com 281.684 habitantes (IBGE, 2004). A cidade limita-se ao norte com os 

municípios de Anagé e Planalto, ao sul, com Encruzilhada e Cândido Sales, à leste, com Barra do 

Choça e Itambé, e à oeste, com Anagé e Belo Campo. Trata-se de um entreposto comercial e de 

serviços que influencia economicamente, inclusive, cidades do Norte-Nordeste de Minas Gerais. 

De acordo o Censo 2000/IBGE (Tabela 5) apesar de sua alta taxa de urbanização (85,8%), o 

município possui além do Distrito Sede, uma grande população rural, distribuída em 10 Distritos, e 

284 povoados interligados por uma malha de 3.600 quilômetros de vias internas (estradas 

pavimentadas e vicinais), espalhada numa extensão territorial de 3.743 km
2
. Está localizado a uma 

altitude de 923m e a -14,86611º de latitude e -40,83944º de longitude. As terras do Município, em 

sua maioria, estão situadas no semi-árido e sofrem os efeitos da baixa pluviosidade e das secas 

periódicas, mesmo estando localizado em uma região de transição geoambiental, possui uma 

diversidade de microclimas e de extratos florestais como remanescentes de mata atlântica, matas de 

cipó, cerrado e caatinga. 
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Durante a década de 60, com a construção da BR-116, a cidade passa a registrar um processo 

de acelerado crescimento do seu núcleo populacional, evolução significativa da população urbana e 

diminuição do nível de crescimento da população rural, intensificado com a implantação da 

cafeicultura, a partir de 1972, que funcionou como fator de atração de famílias de baixo poder 

aquisitivo, trabalhadores assalariados e pequenos agricultores das regiões próximas a Vitória da 

Conquista. Esses eventos foram responsáveis pela implantação de loteamentos, que, juntamente com 

a construção de conjuntos habitacionais populares, contribuíram para o desenvolvimento 

demográfico local. 

Na hierarquização de cidades, Vitória da Conquista é considerada “Capital Regional”, 

polarizando uma mesoregião com aproximadamente 200 Km de raio, e um conjunto de cerca de 80 

municípios, a maioria deles situados no Polígono da Seca e com população aproximada de 2 milhões 

de habitantes, representando 17% da população baiana. Localiza-se no centro do cruzamento Norte-

Sul do País (BR-116) e no cruzamento Leste-Oeste do Estado da Bahia (BA-262), situada a 134 km 

da Ferrovia Centro-Atlântica, e a 276 Km do Porto e do aeroporto de Ilhéus, o que lhe possibilita 

enorme facilidade de se integrar aos modernos sistemas de transporte e acesso aos mais variados 

mercados consumidores estaduais e globais. Como todas as cidades de médio porte localizadas em 

entroncamentos rodoviários, aglutina os problemas próprios de uma região em que a maior parte dos 

chefes de família (63%), não ganha o suficiente para se manter. 

 

Tabela 2. População residente, taxa de urbanização e densidade demográfica, 1970-2000. 

 

ANO 

População residente Taxa de 

Urbanização 

(%) 

Densidade 

Demográfica 

(hab./Km²) 
Total Urbana Rural 

1970 125.573 84.346 41.227 67,17 33,55 

1980 170.624 127.454 43.170 74,70 45,58 

1991 224.896 188.158 36.738 83,66 60,08 

1996 242.155 204.295 37.860 84,36 64,70 

2000 262.494 215.545 36.949 81,91 81,94 
Fonte: IBGE, 2004. 

 

Com relação aos serviços sociais, pode-se assinalar que Vitória da Conquista vem 

acompanhando a infra-estrutura econômica e o crescimento populacional, visto que o município 

possui uma das melhores infra-estruturas de saúde, educação, assistência ao menor e ao idoso, entre 

outros, servindo não somente à população local, mas a todo o Sudoeste do Estado. Apesar da 

qualidade de sua educação, este município carece de uma atenção ainda maior ao ensino pré-escolar 
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e da alfabetização, e também ao ensino de nível médio, para que a população (inclusive de outras 

cidades) possa ser plenamente atendida. O setor de saúde é bastante abrangente em Conquista, sendo 

a cidade muito bem equipada com hospitais e clínicas, públicos e privados, que oferecem a toda 

região os mais modernos equipamentos, além de profissionais de alto nível. Este fato, faz com que o 

município seja considerado um pólo de serviços hospitalares, procurado por milhares de pessoas de 

toda a região. 

Conta, ainda, com várias escolas de 1.º e 2.º graus; uma UE do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) e diversos cursos de línguas estrangeiras, computação, etc. que 

complementam o perfil educacional da cidade. No que se refere à educação para qualificação de 

mão-de-obra são oferecidos regularmente cursos de capacitação promovidos pelo SEBRAE, SENAI, 

SENAC, SESI, SESC e pela própria UE e também pela Universidade Estadual, através do programa 

de capacitação e recolocação de mão-de-obra, em convênio com a Secretaria do Trabalho e Ação 

Social do Governo do Estado, SETRAS.  

O ensino superior teve uma ampliação do número de vagas existente acima dos 100%, a partir 

de 1997. Foram criados 13 novos cursos de graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, que alcança hoje o número aproximado de 3 mil matrículas no Campus de Vitória da 

Conquista, extensão do campus da UFBA com cursos na área de saúde, curso de Engenharia Elétrica 

no CEFET, além da criação de mais 03 (três) estabelecimentos de 3º grau pela iniciativa privada no 

município, nestes últimos seis anos. 

Vitória da Conquista, segundo a sua idade, é composta em sua grande maioria por jovens, visto 

que 37,1% desta possui de 0 a 14 anos de idade; 29,7% estão na faixa de 15 a 29 anos, 26,8% têm 

entre 30 e 59 anos e apenas 6,4% do total, possui mais de 60 anos de idade. Em termos de cultura, 

lazer, diversão e entretenimento a população está razoavelmente bem atendida; existem na cidade 

dois Teatros públicos com capacidade para 900 pessoas, onze Bibliotecas e um Centro de Cultura, 

com capacidade para 4.000 pessoas, além academias de ginástica e natação, cerca de dez Clubes 

Sociais, Estádios e Praças Esportivas, etc. 

Vitória da Conquista se destaca, ainda, no cenário sócio-comunitário em função de uma intensa 

mobilização da sociedade civil local que, organizada através de Associações Comunitárias, 

Sindicatos, Cooperativas e outras instituições, volta-se constantemente ao atendimento das demandas 

sociais da população, no esforço não somente de cooperar com os poderes públicos constituídos, 

como de assumir, diretamente, o compromisso com a mudança da realidade social. 
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Tabela 3. Índice de Desenvolvimento Econômico, segundo seus componentes, Vitória da 

Conquista – 2000 

INF Classif. IQM Classif. IPM Classif. IDE Classif. 

5.104,58 6º 5.066,29 6º 5.081,68 13º 5.084,16 9º 
Fonte: SEI, 2003. 

Siglas: INF - Índice de Infra-estrutura; IQM - Índice de Qualificação da Mão-de-Obra; IPM - Índice do Produto 

Municipal; IDE - Índice de Desenvolvimento Econômico  

 

Tabela 4. Índice de Desenvolvimento Social, segundo seus componentes, Vitória da Conquista - 

2000 

INS Classif. INE Classif. ISB Classif. IRMCH Classif. IDS Classif. 

5.101,10 11º 5.134,39 18º 5.195,12 11º 5.301,71 8º 5.182,52 6º 
Fonte: SEI, 2003. 

Siglas: INS - Índice do Nível de Saúde; INE - Índice do Nível de Educação; ISB - Índice dos Serviços Básicos; IEE - 

Índice do Consumo Residencial de Energia Elétrica;IRMCH - Índice da Renda Média dos Chefes de Família; IDS - 

Índice de Desenvolvimento Social  

 

Tabela 5. Estudo comparativo da evolução do IDH-M no ano de 2000 para os 20 municípios baianos 

melhores colocados no ranking estadual 

Classif. Município 
IDH-M 

2000 

IDH-M 

1991 
Resultado Classif. 

1º Salvador 0,805 0,751 + 0,054 17º 

2º Lauro de Freitas 0,771 0,677 + 0,094 5º 

3º Itabuna 0,748 0,653 + 0,095 3º 

4º Madre de Deus 0,740 0,662 + 0,078 13º 

5º Feira de Santana 0,740 0,659 + 0,081 11º 

6º Camaçari 0,734 0,651 + 0,083 10º 

7º Dias D’Ávila 0,732 0,649 + 0,083 10º 

8º Simões Filho 0,729 0,660 + 0,069 15º 

9º Santo Antônio de Jesus 0,729 0,637 + 0,080 12º 

10º Alagoinhas 0,729 0,654 + 0,075 14º 

11º Barreiras 0,723 0,627 + 0,096 4º 

12º Cruz das Almas 0,723 0,638 + 0,085 9º 

13º Candeias 0,720 0,631 + 0,089 7º 

14º Paulo Afonso 0,719 0,625 + 0,094 5º 

15º Catu 0,715 0,621 + 0,094 5º 

16º São Francisco do Conde 0,714 0,622 + 0,092 6º 

17º Itaparica 0,712 0,624 + 0,088 8º 

18º Vitória da Conquista 0,709 0,602 + 0,107 1º 

19º Pojuca 0,708 0,650 + 0,058 16º 

20º Eunápolis 0,704 0,607 + 0,097 2º 
Fonte: SEI, 2003. 

Ao passo que, observa-se um forte crescimento nos índices de desenvolvimento econômico e 

social, intensificando ainda mais a condição de município polarizador regional, nas mais diversas 

atividades; verifica-se também, que os piores indicadores sociais e econômicos do estado e em 
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alguns casos do país, pertencem a municípios situados na Serra Geral, Chapada Diamantina, 

Sudoeste do estado e Norte do estado de Minas Gerais, com forte influência de Vitória da Conquista. 

 

2. JUSTIFICATIVAS DA PROPOSTA 

  

A região onde atualmente localiza-se o Município de Vitória da Conquista teve sua ocupação 

relacionada a três fatores associados principais: à procura de ouro, à introdução da atividade pecuária 

e ao próprio interesse da metrópole portuguesa em criar um aglomerado urbano entre a região 

litorânea e o interior do sertão. Portanto, a origem do povoamento nessa região resultou da expansão 

do ciclo de colonização dos fins do século XVIII. 

Situada no planalto da Conquista, no sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista é a terceira 

cidade mais populosa do estado. Limita-se ao norte com os municípios de Anagé e Planalto, ao sul, 

com Encruzilhada e Cândido Sales, à leste, com Barra do Choça e Itambé, e à oeste, com Anagé e 

Belo Campo. Polarizando uma mesoregião com aproximadamente 200Km de raio e um conjunto de 

cerca de 80 municípios (a maioria deles situados no polígono da seca, Vitória da Conquista atende às 

demandas de uma população aproximada de 2 milhões de habitantes, representando 17% da 

população baiana. Trata-se de um entreposto comercial e de serviços que influencia 

economicamente, inclusive, cidades do Norte-Nordeste de Minas Gerais. 

Até a década de 1940, a base econômica da região era predominada pela pecuária extensiva. 

A partir daí, a estrutura econômica e social entraria em um novo estágio, com o comércio ocupando 

um lugar de grande destaque na economia local. Em função de sua privilegiada localização 

geográfica, com a abertura da estrada Rio-Bahia (atual BR-116) e da estrada Ilhéus-Lapa, hoje 

Ilhéus-Brasília, o município pode integrar-se a outras regiões do estado e ao restante do País. 

No início da década de 1970, dois novos vetores de desenvolvimento são introduzidos na 

economia local: a cafeicultura e a indústria de transformação. O polo cafeeiro será responsável por 

um grande dinamismo da economia regional, o que se refletirá no aumento substancial da população 

do município, no crescimento e diversificação do comércio e das atividades de prestação de serviços. 

No entanto esse desenvolvimento deu-se de forma desordenada, provocando uma necessidade 

crescente de uso dos recursos naturais e um grande aumento nas pressões sobre o meio ambiente. 

O distúrbio ambiental decorrente das ações antrópicas é preocupação tanto nas cidades como 

em áreas rurais. A produção de quantidades crescentes de lixo domiciliar, industrial e hospitalar; o 

aumento no volume de efluentes domésticos e industriais, lançados sem tratamento adequado nos 
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cursos de água; a poluição atmosférica decorrente da emissão de gases por parte das industrias e 

automóveis, são exemplos de problemas observados no dia a dia de nossos centros urbanos. No 

tocante ao sistema agroflorestal, as conseqüências diretas do uso irracional dos recursos naturais são 

a redução da produtividade, assoreamento e poluição dos cursos d'água e do ecossistema e perdas na 

biodiversidade, o que em última análise vão gerar pobreza, fome e desemprego. A perda da 

sustentabilidade traz entre outros efeitos o êxodo rural, gerando sérios problemas sociais no meio 

urbano. Portanto, o uso sustentado do meio ambiente passou a ser uma questão de sobrevivência das 

populações. 

Toda esta problemática localizada e regional de gestão incorreta dos recursos ambientais, 

levam a condições impactantes mais grandiosas, que vão além das fronteiras dos municípios, estados 

ou mesmo países, tomando dimensões mundiais. O efeito estufa, as mudanças no ciclo hidrológico, 

as chuvas ácidas, entre outros fatores, são problemas mundiais, mas com origem em regiões 

específicas. Para se ter uma idéia da magnitude destes problemas, consultores ambientais ligados a 

FAO (ONU), especulam que a temperatura média do globo terrestre deve subir em torno de 3
0
 C até 

meados deste século, tornando a vida animal e vegetal insustentável em certas regiões do globo. 

Segundo este mesmo corpo técnico, a crise de água doce sobre a terra será a maior responsável por 

guerras no século vinte e um, até o ano 2025, segundo cálculos da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), vai haver falta de água em 48 países no mundo, atingindo 1,4 bilhão de pessoas (A TARDE, 

29/08/1999). 

Uma série infinita de conceitos de gestão ambiental tem sido desenvolvida. A idéia central, 

no entanto, está associada ao uso equilibrado dos recursos dos ecossistemas. A definição de 

indicadores da qualidade ambiental é uma importante estratégia para a avaliação da sustentabilidade 

do sistema como um todo. Entretanto, estes indicadores devem ser compreendidos em um contexto 

multidisciplinar, pois além dos aspectos físicos, químicos e biológicos, também estão inseridos 

aspectos sociais e econômicos. 

A medida prática de implementação deste conceito deve considerar a série de normas 

propostas pela ISO 14.000, que consiste numa versão ambiental da ISO 9.000. Esta série de normas 

trata da gestão da qualidade através de normas destinadas a influir em todos os aspectos das 

atividades das empresas que envolvem questões relativas à conservação do meio ambiente. As 

empresas envolvidas com o meio ambiente ou que exploram os recursos naturais, necessitam 

adaptar-se às novas normas, aplicando princípios de gestão ambiental condizentes com o 

desenvolvimento sustentável. A tendência atual é que as empresas assegurem níveis de qualidade 
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ambiental na exploração dos recursos naturais e na extração de matérias primas utilizadas nos 

produtos oferecidos aos consumidores, bem como no tratamento dos dejetos provenientes de suas 

atividades. A busca por esta qualidade representa forte agente de pressão sobre fornecedores, 

produtores e dirigentes. 

Deixando-se um pouco de lado as macro-discussões, e centrando a preocupação em Vitória 

da Conquista e sua região de influência, verifica-se que ao longo dos anos o saneamento ambiental 

nunca teve o tratamento adequado, nunca foi encarado da forma necessária: abastecimento de água 

de má qualidade e insuficiente; coleta e depósito de resíduos sólidos ao tempo, promovendo a 

contaminação dos solos e das águas; inexistência de tratamento ou tratamento inadequado de 

efluentes domésticos e industriais (esgoto), que são lançados nos cursos d'água; inexistência de 

drenagem pluvial são alguns dos muitos problemas que afligem as cidades da região do Sudoeste 

Baiano, e Norte de Minas Gerais, polarizadas por Vitória da Conquista-BA. 

 No tocante as áreas rurais, o desmatamento desordenado _ reduzindo a biodiversidade, o 

assoreamento dos cursos de água em decorrência da erosão; a contaminação das águas por 

agroquímicos em geral e dejetos animais; a salinização de vastas áreas irrigadas, convergindo para a 

esterilização das mesmas, são exemplos de problemas de ordem ambiental que acontecem.  

O gerenciamento incorreto de resíduos e efluentes nas atividades agroindustriais; os impactos 

ambientais decorrentes das atividades geradoras de energia e de mineração são também problemas 

sérios em Vitória da Conquista e região. O desabastecimento de água e a falta de segurança hídrica 

ainda é um flagelo para o povo do semi-árido. 

A Bahia é um dos Estados pioneiros no Brasil em matéria de controle ambiental desde os 

anos 80, quando implantou uma sistemática de aprovação de projetos, monitoramento e controle do 

lançamento de efluentes e rejeitos industriais e agroindustriais. Na área industrial, além da aprovação 

condicionada do CEPRAM à apresentação/implantação dos projetos de controle da emissão de 

poluentes, os diversos distritos fabris implantados na RMS e regiões do interior contam com 

requisitos de segurança em relação aos riscos de contaminação ambiental, destacando-se, no 

particular, o sistema implantado no COPEC – Complexo Petroquímico de Camaçari, a cargo da 

CETREL – Central de Tratamento de Efluentes Líquidos, envolvendo uma complexa rede de 

controle de emissões de poluentes orgânicos e inorgânicos do ar, da água e do solo, incineração de 

resíduos sólidos e líquidos perigosos. 

 Entretanto, não há como fazer com que essas ações sejam efetivas e referendadas pela 

comunidade sem um processo contínuo de Educação Ambiental. Essa pode ser identificada como um 
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processo participativo que atua na busca da revisão de conceitos sobre o mundo e a vida em 

sociedade, conduzindo o ser humano e a coletividade na construção de novos valores sociais, na 

aquisição de conhecimentos, atitudes, competências e habilidades para a conquista e a manutenção 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

A necessária sensibilização da comunidade regional para com a questão ambiental, deverá ser 

assegurada através do caráter permanente e intensivo das ações a serem implementadas. Neste 

aspecto, a educação ambiental assume importância relevante na formação de uma sólida consciência 

dessa questão, vindo a produzir, no futuro, alterações comportamentais minimizadoras de impactos 

ambientais negativos. A criação de uma rede de educação ambiental regional é uma das propostas 

pertinentes, devendo contemplar: campanhas sistemáticas na área de capacitação/reciclagem de 

técnicos, produtores, industriais e lideranças em temáticas afins, com a utilização dos meios de 

comunicação com alcance local e regional, para efeito de divulgação, além, evidentemente, da 

formulação de uma política de educação ambiental para a Região. 

Disso tudo fica claro a necessidade de compreender a questão ambiental como um todo, cuja 

complexidade não pode ser abrangida pelo paradigma exclusivamente técnico preponderante no 

século 20. A criação de novas perspectivas demanda não apenas ações do poder público municipal na 

fiscalização e no cumprimento das leis ambientais, para preservar os direitos das gerações futuras. 

São necessários, também, investimentos e ações afirmativas do Estado e da sociedade civil 

organizada, na educação e na formação da consciência ambiental.  

Para que isso de concretize é preciso prover condições para a criação de alternativas de 

desenvolvimento econômico sustentável, que ofereçam oportunidades ao homem de redefinir sua 

relação com o meio ambiente. O Engenheiro Ambiental, tal como está estabelecido nos parâmetros 

curriculares do Curso, poderá e deverá participar ativamente nesse processo de construção de um 

novo modelo de desenvolvimento, atuando de forma interdisciplinar nas diversas ações que sejam 

necessárias ao enfrentamento dessa realidade. De acordo com o MEC (2005), na Bahia não existe 

nenhum curso reconhecido de Engenharia Ambiental, o único curso nesta área, credenciado pelo 

Ministério da Educação no nordeste, é o da UNIPAC em Recife, no estado de Pernambuco. 

Diante da escassez de Cursos na área de Engenharia Ambiental em todo o nordeste brasileiro, 

e principalmente de cursos que foquem os impactos das atividades humanas ao ambiente semiárido é 

que o IFBA de Vitória da Conquista vem propor a criação do curso de Engenharia Ambiental com 

ênfase em duas áreas, a saber: 1 - Gestão e educação ambiental; 2 - Análise e Avaliação de Impactos 

Ambientais; 3 – Saneamento ambiental e gerenciamento de recursos hídricos. Posteriormente, após a 
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criação do Colegiado do curso de Engenharia Ambiental e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), o 

curso passou por uma reforma curricular e as três ênfases tornaram-se apenas duas, ficando: 1- 

Gestão e Avaliação de Impactos Ambientais (GAIA) e  2 – Saneamento e Gestão de Recursos 

Hídricos (SRH). 

 

3. PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

3.1. Concepção filosófica do Curso de Engenharia Ambiental 

Entramos no século XXI com o urgente desafio de enfrentarmos problemas graves e 

interrelacionados, tais como a exclusão social, a violência, o preconceito de gênero, raça e idade, o 

desrespeito à alteridade, a ausência de uma ética fundada na solidariedade, o aumento das 

desigualdades sociais e a contínua e crescente degradação ambiental. Estes problemas podem ser 

considerados visíveis manifestações da crise de um modelo de desenvolvimento, estritamente 

econômico que acentuou as desigualdades sociais e a destruição ambiental. Ao contrário de outros 

períodos históricos, vivemos uma época em que velhas certezas - como a crença na inesgotabilidade 

dos recursos naturais e na existência de um progresso contínuo e ilimitado - têm se revelado como 

verdadeiras ilusões. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, surgido no final do século XX como uma das 

possibilidades ao enfrentamento dos múltiplos problemas derivados da sociedade industrial, foi 

definido pelo Relatório Nosso Futuro Comum (Brundtland, 1987) como aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias. Para implementar este processo é preciso considerar as cinco dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

Para viabilizar o desenvolvimento sustentável é necessária a busca da interdisciplinaridade, 

como um processo interativo de conhecimentos oriundos de diversos campos do saber científico, que 

nos remetam a novas alternativas metodológicas para tornar efetiva a inter-relação entre o ensino, 

pesquisa e extensão. É nesse contexto que se propõe o curso de Engenharia Ambiental do campus do 

IFBA em Vitória da Conquista, que nasce na perspectiva de fomentar um pólo gerador de 

conhecimentos que permitam uma adequada gestão ambiental da região Sudoeste da Bahia. 

O profissional em Engenharia Ambiental tem características não convencionais e bastante 

amplas no campo da Engenharia, pois, através de sua atuação, desenvolve ações de diagnóstico e 

caracterização do Meio Ambiente, monitoramento e controle de qualidade ambiental, recuperação de 
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áreas degradadas e ações visando preservar a qualidade ambiental. Estas ações estão baseadas no 

conceito de desenvolvimento sustentável, no qual os recursos naturais são o suporte para o futuro do 

planeta. Neste sentido, o Engenheiro Ambiental tem sua atuação profissional compromissada com o 

equilíbrio entre desenvolvimento sócioeconômico e a manutenção das adequadas condições do Meio 

Ambiente. 

Para atender a essa demanda o IFBA pretende oferecer um curso com uma matriz curricular 

que propicie uma formação abrangente, com um aprofundamento na área tecnológica, embasado nos 

conhecimentos da física e da matemática, considerando a preocupação de permitir também um 

enfoque mais humanista e uma formação geral nas áreas de direito, ecologia, relações interpessoais e 

lideranças, administração, economia, planejamento e outras áreas necessárias ao desenvolvimento de 

um profissional competente e consciente do seu papel transformador na busca de um mundo melhor. 

A área de Engenharia Ambiental foi criada pela Portaria nº 1.693, de 5 de dezembro de 1994, 

do Ministério de Estado da Educação e do Desporto. As atribuições do Engenheiro Ambiental estão 

normatizadas pela Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. A Resolução nº 48, de 27 de abril de 1976, do antigo Conselho Federal de 

Educação, que estabeleceu os currículos mínimos dos cursos de Engenharia, permitiu que eles 

estejam organizados levando em conta as características regionais. 

O Engenheiro Ambiental será, dentre os profissionais que atuam na área, aquele que deverá 

possuir formação acadêmica que permita sua participação nos estudos de caracterização ambiental; 

na análise de suscetibilidade e vocações naturais do ambiente; na elaboração de estudos de impactos 

ambientais; na proposição, implementação e monitoramento de medidas ou ações mitigadoras de 

impactos, decorrentes das atividades Urbano-industriais, Energético-mineradoras e 

Agrossilvopastoris. 

Entre as diversas atribuições do Engenheiro Ambiental, pode-se destacar os seguintes tópicos: 

- O controle da qualidade ambiental (redes de monitoramento e vigilância). 

- Gestão e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

- Pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo. 

- Estudo de redes de saneamento. 

- Análises de riscos e impactos ambientais, além do estudo de indicadores ambientais. 

- Design ecológico, com desenvolvimento de estudos e modelagem matemática de ecossistemas. 

- Estudo de energias renováveis e alternativas de planejamento energético. 

- Estudo de sistemas de gestão e planejamento ambiental. 
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- Estudo de tecnologias limpas e valorização de resíduos. 

- Análise e auditorias ambientais. 

- Gestão e planejamento do uso de áreas urbanas. 

- Gestão de recursos hídricos e ordenamento de territórios. 

A concepção desse curso pautou-se nesses princípios, seguindo as orientações do Conselho 

Nacional de Educação e do sistema CREA/CONFEA. Tendo como objetivo central: oferecer 

condições ideais para a formação de um engenheiro ambiental sintonizado com os problemas e 

necessidades do Sudoeste da Bahia, da Bahia e do país.  

Uma de suas principais tarefas será a de apoiar programas de difusão de Tecnologias Sociais 

voltadas ao Ecodesenvolvimento, junto às comunidades do interior, sobretudo com vistas a 

sensibilizar as administrações municipais para o assunto. Facilitando a implantação e 

operacionalização dos Sistemas municipais de Gestão Ambiental.  

Assim, o Engenheiro Ambiental formado pelo IFBA deverá ser um profissional competente, 

consciente de seu papel e função na sociedade e em sua atuação profissional, com uma ampla visão 

do ser humano em todo o seu potencial de desenvolvimento e crescimento. Esses aspectos o levarão 

a ser um profissional comprometido com a melhoria da qualidade de vida do homem, aberto ao 

diálogo com o conhecimento e voltado, também, para a reflexão das questões políticas e sociais do 

mundo contemporâneo. 

A atuação do Engenheiro Ambiental é assegurada através da resolução n
0
 447 de 22 de 

setembro de 2000, que regulamenta o exercício profissional e, principalmente, pelo aumento da 

consciência da sociedade em relação aos problemas ambientais. As administrações públicas 

municipais, estaduais e federais, as empresas de consultoria, as diversas indústrias, requerem cada 

vez mais profissionais com elevada competência técnica para o trato com as questões tecnológicas, 

de gerenciamento e planejamento nas áreas de Saneamento e Meio Ambiente.  

Para a formação desse profissional, entretanto, é necessário o estabelecimento de um ensino 

superior realmente comprometido em mudar a clássica orientação economicista. O olhar que as 

Universidades têm para com a sociedade deve refletir-se nos mecanismos e instrumentos 

metodológicos que apontem alternativas e possibilidades de intervir nas dimensões sociais, 

econômicas e ambientais, no sentido de alterar diretamente as formas de vida da comunidade em que 

está inserida, privilegiando a interação processual entre estas dimensões. 

Para tanto, é preciso fortalecer a percepção de que vivemos em um mundo finito. A escola, 

primeiro e, mais tarde a Universidade nos fazem entender que o mundo é finito, que não se pode 
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tolerar que se destrua o solo para sempre ou que se poluam os mananciais de água. Um curso de 

Engenharia Ambiental poderá ajudar a fazer agricultura sem destruir ou danificar o ecossistema, sem 

salinizar o solo como resultado, por exemplo, da má gestão do uso da água em regiões semiáridas. 

A pesquisa desenvolvida nesse curso poderá nos orientar sobre como utilizar as vantagens 

oferecidas pelo ambiente natural, por exemplo, o clima seco que predomina em nossa região. Assim, 

que tipos de atividades produzem melhor resultado se forem desenvolvidas em clima seco? Ou como 

usar a energia solar para produzir resfriamento do ambiente, utilizando o processo usado nas antigas 

geladeiras a gás ou querosene? Afinal, o resfriamento se faz mais necessário justamente nas horas em 

que se tem sol e mais calor. 

As tecnologias a serem empregadas pelo Engenheiro Ambiental favorecerão o 

aproveitamento de resíduos agrícolas, industriais e urbanos, seja no sentido da conservação de 

recursos naturais, seja na produção de novos bens, seja na área de conservação de energia. Essas 

ações contribuirão para reduzir as áreas de rejeitos, os gastos com o transporte de resíduos para áreas 

de rejeitos e ainda contribuirão para a geração de energia, trabalho e renda, o que reforça ainda mais 

o papel catalisador de transformações sociais que pode ser exercido pôr esse profissional. 

Pôr exemplo, ao se tratar de tecnologia mais limpa em mineração, o Engenheiro Ambiental 

terá as habilidades necessárias para implementar ações no sentido de minimizar os impactos 

ambientais, como: reduzir ruído e poeira durante a lavra; impedir ou reduzir a contaminação da água 

e da atmosfera pela poeira e pelo rejeito removido da mina ou pedreira; reutilizar a área minerada, 

com ou sem recomposição do terreno e da vegetação anterior à atividade de lavra,  para novas 

finalidades; utilizar os rejeitos de mineração para preencher de volta a cava e as áreas já mineradas 

nas minas subterrâneas, com pouco ou nenhum prejuízo para a paisagem 

Assim sendo, o curso ora proposto tem como meta formar um profissional empreendedor, 

crítico, reflexivo, ciente dos limites de sua atuação, capaz de uma prática ética e transformadora. 

Para se alcançar esta meta, além de um programa curricular coerente, buscar-se-á que os docentes, ao 

longo do curso, utilizem estratégias de ensino que estimulem o aluno a pensar cientificamente sobre 

os conteúdos ensinados, a formular questões e buscar respostas, a ser um agente ativo e crítico da sua 

própria linguagem.  

Para formar esse profissional reflexivo, crítico e comprometido, é necessário utilizar um 

enfoque verdadeiramente interdisciplinar, que respeite as características peculiares do saber 

específico que cada disciplina contém. É preciso também incentivar a pesquisa e o envolvimento do 

aluno com programas institucionais voltados para publicação e divulgação de artigos científicos, em 
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um ambiente onde o trabalho docente seja realizado em equipe, favorecendo a troca de experiências 

e a contínua avaliação dos rumos do curso. Dentro dessa ótica, tanto o coordenador de Colegiado 

quanto os professores do curso de Engenharia Ambiental atuarão como orientadores do aluno, não 

apenas nas atividades acadêmicas mas em todas as atividades relacionadas com sua formação 

integral enquanto universitário. 

Assim, esse curso de Engenharia Ambiental, focado especialmente nas regiões semiaridas, 

surge como um importante fator para fomentar a preservação e conservação das áreas livres de 

impactos ambientais negativos, assim como, atuar na recuperação de áreas degradadas pela ação 

antrópica.  

O campo de trabalho para Engenheiro Ambiental no Brasil apresenta-se em franco 

crescimento devido ao aumento da consciência pela preservação do Meio Ambiente, em parte pelas 

pressões legais e também para atender as preocupações internacionais. Esse profissional tem como 

Mercado Potencial as Prefeituras, secretarias estaduais e federais, órgãos de planejamento e controle 

ambiental, empresas públicas e privadas de distribuição de água e de esgotos, empresas de 

consultoria, indústrias, universidades e organizações não governamentais. 

Diante do exposto vimos que não só na Bahia, mas como também no Brasil muito ainda 

precisa ser feito no campo da Engenharia Ambiental. Dessa forma, o IFBA acredita que os caminhos 

que levam ao desenvolvimento tecnológico sustentável, respeitando os valores humanistas, são 

caminhos inevitáveis para os profissionais que queiram garantir sua empregabilidade e uma melhor 

qualidade de vida em uma sociedade que tem o desafio de reduzir as desigualdades sociais e as 

agressões ao meio ambiente como condição imprescindível para sua inserção definitiva no mundo 

globalizado. 

 

3.2. Objetivos do curso 

a) Objetivo geral:  

O curso de Engenharia Ambiental do IFBA visa a formação de profissionais para desempenhar a 

função técnica nas áreas de Gestão e Planejamento Ambiental, Saneamento e Gestão de Recursos 

Hídricos, tratamento e disposição final de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como a 

avaliação, o planejamento, a prevenção e o controle das atividades antrópicas que afetam o meio 

físico (água, solo e ar). 
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b) Objetivos específicos:  

- Formar um profissional com sólidos conhecimentos em ciências básicas e tecnológicas, que se 

insira nas diversas áreas do conhecimento humano que tenham interface com o Meio Ambiente; 

- Oferecer disciplinas com integração entre diversos campos do conhecimento, com ênfase nas áreas 

de Gestão e Planejamento Ambiental e Saneamento e Gestão dos Recursos hídricos para regiões 

semiáridas; 

- Ofertar disciplinas e atividades afins ao curso de forma que o aluno possa participar de: atividades 

complementares, estágios, atividades de pesquisa, visitas técnicas, participação em congressos e 

seminários, entre outras atividades complementares. 

 

3.3. O perfil do egresso, habilidades e competências do Engenheiro Ambiental 

 O egresso do Curso de Engenharia Ambiental deverá ter sólida científica e tecnológica, capaz 

de absorver e desenvolver novas tecnologias, com atuação crítica e criativa na identificação e 

solução de problemas ambientais. Espera-se que este profissional possua conhecimentos técnicos 

suficientes para adotar procedimentos capazes de minimizar os impactos ambientais indesejáveis.  

 O egresso deverá ser capaz de atuar com visão ética e humanística nos diferentes setores 

buscando harmonizar o crescimento econômico e social com o desenvolvimento sustentável, nas 

mais diferentes áreas designadas em função das habilidades preconizadas pelas Resoluções do 

CONFEA e MEC descritas neste projeto. 

O Engenheiro Ambiental deverá apresentar competência e habilidades para: aplicar 

conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais; projetar e conduzir 

experimentos e interpretar resultados; conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços; identificar, formular e resolver 

problemas de engenharia ambiental; desenvolver e, ou, utilizar novas ferramentas e técnicas; atuar 

em equipe multidisciplinar; e, em especial, avaliar o impacto das atividades da engenharia no 

contexto social e ambiental. Na Resolução n° 447, de 22/09/2000, que dispõe sobre o registro 

profissional do Engenheiro Ambiental e disciplina as suas atividades profissionais, o CONFEA 

resolve atribuir competência no desempenho das atividades referentes à administração, gestão e 

ordenamento ambiental e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins 

e correlatos. 

O Engenheiro Ambiental é um profissional com uma sólida formação de base, o que lhe 

confere capacidade de síntese e análise de problemas. As habilitações conferidas ao longo do 
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curso fornecerão condições para que esse profissional trabalhe em atividades de estudo, 

planejamento, projeto e especificações, consultoria, direção de obra, vistorias, avaliações e laudos, 

ensino e pesquisa, bem como todas as demais atividades que dizem respeito às ações da 

Engenharia e que são estabelecidas na Resolução 447/2000 do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia e que podem se relacionar com as ações da Engenharia Ambiental.  

 Os impactos relevantes no meio ambiente, resultante das intervenções antrópicas e as ações 

mitigadoras destes impactos são o campo de ação do profissional a ser formado.  

Detalhadamente, fazem parte do campo de atuação do Engenheiro Ambiental: 

-Os estudos de impacto ambiental.  

- A gestão e o trabalho técnico e administrativo em sistemas de controle ambiental,  estações de 

tratamento de efluentes,  sistemas de gestão ambiental, privados ou públicos, os diversos t ipos de 

espaços territoriais protegidos, parques, estações ecológicas, etc. 

- As múltiplas funções de licenciamento público a empreendimentos com impacto ambiental, 

vistorias, fiscalização e monitoramento. 

-Ações de avaliação de desempenho e qualidade; regulamentação e disposição legal de atividades; 

auditorias ambientais; credenciamento para sistemas de qualidade ambiental. 

- O desenvolvimento de estudos e modelagem matemática de ecossistemas. 

- Estudo de energias renováveis e alternativas e planejamento energético.  

- Atividades de ensino e treinamento especializado, em diversos níveis de qualificação, bem como 

desenvolvimento de técnicas e métodos, pesquisa e tecnologia. Ações de educação ambiental. 

 

3.4. Informações gerais sobre o curso e Políticas Institucionais no Âmbito do curso 

 

O curso de Engenharia Ambiental do IFBA possibilitará ao acadêmico ter uma formação 

generalista ou mais específica, através de um currículo flexível, composto por 3720 horas de 

disciplinas (básicas, profissionalizantes e específicas), sendo 240 horas de optativas (ênfase 1: 

Gestão e Avaliação de Impactos Ambientais – GAIA e ênfase 2: Saneamento e Gestão de Recursos 

Hídricos – SRH).  

Além das disciplinas existentes na matriz curricular, o curso ainda prevê as "Atividades 

Complementares - ATCs" (com carga horária total de 120 horas), Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC (120 horas) e 180 horas de Estágio Curricular Obrigatório. Tais atividades estão em 

consonância com a Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março de 2002. 
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No Quadro 2 abaixo são apresentadas as informações gerais do curso de Engenharia Ambiental. 

 

Quadro 2 – Informações Gerais sobre o Curso 

Nome do Curso: Engenharia Ambiental 

 

Período Horário 
Diurno (preferencialmente vespertino) 7:10 ás 18:20 horas 

 

Regime Vagas por semestre 
Semestral com 2 entradas por ano 40 

 

Disciplinas por área de atuação Carga horária e percentual em relação a carga 

horária total 

Conteúdo básico 1560 horas (41,9%) 

Conteúdo Profissionalizante 1110 (29,8%) 

Conteúdo Específico 1050 (28,2%) 

Sub-Total 3720 horas (249 créditos) 

ATC, TCC e Estágio curricular 420 horas 

Total 4140 horas 

 

 

 No curso de engenharia ambiental a ocupação das vagas oferecidas dar-se-á em dois sistemas 

de ingresso: a) por Ampla Concorrência (vestibular) e b) por Ampla Concorrência e Reserva de 

Vagas (ENEM e SESu). Por reserva de vagas, 50% (cinquenta por cento) são destinados aos 

estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em obediência à Lei nº 

12.711/2012, ao Decreto nº 7.824/2012 e à Portaria Normativa do MEC nº 18 de 11/10/2012 sendo 

que, no preenchimento destas vagas, 50% são reservadas aos estudantes oriundos de famílias com 

renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos (um salário-mínimo e meio) per capita.  Essas vagas 

são preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no 

mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população do Estado da Bahia, segundo o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Para alcançar os objetivos propostos pelo curso e para que os alunos tenham a oportunidade 

de desenvolver  atividades complementares ao ensino, bem como atividades de pesquisa e extensão, 

o IFBA possui uma Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI), a qual oferta bolsas 

de Iniciação Científica para alunos de graduação e do ensino médio pelo Sistema de Cotas, nas 

modalidades PIBIC, PIBIC-Júnior, PIBITI, PIBIC-IFBA e PIBITI-IFBA. Tais bolsas são frutos de 

parceria com instituições de fomento com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico) e com a FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia –

 FAPESB), além de recursos financeiros do próprio IFBA.  

Portanto, no âmbito do pesquisa e extensão, existem vários programas consolidados, tais como: 

Programa de Iniciação científica (PIBIC), Programa de Iniciação Tecnológica (PIBITI), Ciências 

sem fronteiras, além de bolsas internas (de ensino, pesquisa e extensão) do próprio IFBA. 

Adicionalmente, nossa instituição possui um programa interno de fomento interno a projetos de 

pesquisa e extensão que, por meio de editais, concede recursos financeiros aos professores 

pesquisadores, intitulados "Programa de fortalecimento da pesquisa Pró-Pesquisa", Projetos de 

extensão (PROEX) e o Programa de bolsa pesquisador do IFBA. Este último concede uma bolsa ao 

pesquisador semelhante a bolsa de produtividade em pesquisa oferecida pelo CNPq.  

Além das ações citadas acima, o campus Vitória da Conquista, conta com o Programa de 

Educação Tutorial - PET, aprovado no edital N
o
 11/2012. Trata-se de um programa do MEC/SESu, 

visando formar profissionais mais qualificados, os quais desenvolvem atividades entre ensino, 

pesquisa e extensão de forma indissociável e interdisciplinar, sob a orientação de um professor tutor. O 

grupo PET Engenharias do IFBA contempla os cursos de Engenharia Ambiental e Elétrica, possuindo 12 

bolsistas remunerados e 6 voluntários. Dentre alguns dos objetivos do programa PET, pode-se citar: 

a) Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência, mediante grupos de 

aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

 b) Contribuir para a elevação da qualidade da formação dos estudantes de graduação, da diminuição da 

evasão e promoção do sucesso acadêmico, valorizando a articulação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

c) Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela cidadania ativa e 

pela função social da educação superior; 

d) Promover a inovação tecnológica no âmbito da graduação com o desejável e necessário envolvimento 

de discentes; 

e) Fortalecer os cursos de engenharia, considerando as necessidades prementes de formação qualificada 

de recursos humanos capazes de atender a demanda do país em infraestrutura; 

f) Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação acadêmica, científica, 

tecnológica e cultural. 

 

 A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA (aprovada pelo CONSUP em 26/10/2010) é  

composta  pelos  seguintes programas: 1) Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (Bolsas 

vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA, auxílio transporte, auxílio moradia, 

http://www.fapesb.ba.gov.br/
http://www.fapesb.ba.gov.br/
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auxílio), 2) Programa de Acompanhamento pedagógico realizado, realizado pela COTEP 

(Coordenação Técnico-pedagógica), 3) Programa de Assistência à Saúde, 4) Programa de 

Acompanhamento Psicológico, 5) Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural, e 6) entre 

outros. Estas ações contribuem para redução da evasão/retenção e desigualdade social. 

 As ações do IFBA em relação à   Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA, no âmbito do 

Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural, são atividades desenvolvidas anualmente e 

previstas no calendário acadêmico da instituição, compreendendo a Jornada Cultural, o abraço, 

Café Filosófico, Semana da Consciência Negra, denominada no campus como Novembro Negro, 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SECITEC), Outubro Rosa, entre outras. O IFBA possui 

ainda um coral e concertos com atividades desenvolvidas com a participação de toda a comunidade. 

A temática da história e cultura Afro-Brasileira e indígena esta inclusa na disciplina optativa do 

curso intitulada Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira e Indígena e em eventos como o 

Novembro Negro. 

 O evento intitulado O ABRAÇO teve papel fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento sustentável em relação a novas tecnologias que venham se harmonizar com a sociedade, 

promovendo a sustentabilidade. Esta atividade, em conjunto com as ações desenvolvidas pelo 

Comissão de Gestão Ambiental do campus, compreendem algumas das políticas de Educação 

Ambiental no campus. Em relação ao curso, a matriz curricular prevê uma disciplina optativa de 

Educação Ambiental, com carga horária de 60 horas, de forma que permite evidenciar a integração 

da educação ambiental nas atividades do campus e do curso de Engenharia Ambiental.  

 As informações acadêmicas referente exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual, pelo site geral do IFBA (http://www.ifba.edu.br) e pelo site do campus Vitória da Conquista 

(http://www.conquista.ifba.edu.br). Além disso, as informações de interesse acadêmico (calendário 

acadêmico, entre outros) são informadas a comunidade em murais do Departamento de Ensino 

(DEPEN), da Coordenação de Registro Escolar (CORES) e nos murais das coordenações de curso. 

 De acordo com a visão expressa no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), os princípios 

gerais que norteiam o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão como o tripé que deve 

estabelecer a integração entre conhecimento e prática na instituição são:  

a) Integração Acadêmica: A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão será sempre 

observada e a instituição buscará a articulação das diferentes áreas de conhecimento;  

b) Metodologia teórico/prática: a opção pelo método teórico/prático (ação-reflexão-ação) toma o 

trabalho como forma de ação transformadora da natureza e de constituição da vida social; 

http://www.ifba.edu.br/
http://www.conquista.ifba.edu.br/
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c) Inovação: a busca da inovação científica, tecnológica, artística e cultural deverá nortear as ações 

da Instituição e;  

d) Compromisso com o Meio Ambiente: a Instituição promoverá e participará de ações que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável, com o objetivo precípuo de preservação da vida. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1 – Conteúdos Curriculares 

 A área de Engenharia Ambiental foi criada pela Portaria nº 1.693, de 5 de dezembro de 1994, 

do Ministério de Estado da Educação. As atribuições do Engenheiro Ambiental estão normatizadas 

pela Resolução nº 447, de 20 de setembro de 2000, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia (CONFEA). A Resolução nº 1010, de 22 de agosto 2005 (que vigora desde 

01/07/2007), sistematiza o campo de atuação profissional da Engenharia Ambiental. A organização 

curricular proposta pelo antigo Conselho Federal de Educação, que estabeleceu os currículos 

mínimos dos cursos de Engenharia, permitiu que eles estejam organizados levando-se em conta as 

características regionais. 

 De acordo com a resolução n
0
 11 de 11/03/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

com a portaria 1693, que estabelecem as diretrizes curriculares para os cursos de Engenharia e de 

Engenharia Ambiental, respectivamente, e atendendo as peculiaridades regionais, e as exigências 

quanto às cargas horárias destinadas aos conteúdos básicos, profissionalizantes, específicos e 

complementares, o curso de Engenharia Ambiental deste centro terá a seguinte configuração 

curricular: 

 

4.1.1.  Conteúdos Básicos 

 Os conteúdos básicos são comuns a todas as áreas da Engenharia, são conhecimentos gerais e 

obrigatórios, contemplados por diversas disciplinas no campo da ciência; tecnologia; administração; 

economia; humanidades, ciências sociais e cidadania. Na presente proposta serão contemplados nas 

seguintes matérias: 

 

 

 

 



 

 33 

I – Conteúdos Básicos   1560 horas 

1.1 Formação Científica e Tecnológica   1170 horas 

    

1.1.1 – Matemática e Estatística   480 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Álgebra Vetorial e Geometria analítica (AVGA) 04 60 Não requer 

Cálculo Integral e Diferencial I (CDI I) 04 60 Não requer 

Cálculo Integral e Diferencial II (CDI II) 04 60 Cálculo Integral e Diferencial I 

Álgebra Linear 04 60 Álgebra Vetorial e Geometria analítica 

Cálculo Integral e Diferencial III 04 60 CDI II e AVGA 

Estatística 04 60 Cálculo Integral e Diferencial I 

Equações Diferenciais (ED) 04 60 CDI II e Álgebra Linear 

Cálculo Numérico 04 60 Técnicas de Programação e Equações 

Diferenciais  

 

1.1.2 – Física    240 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Física I 04 60 Não requer 

Física Experimental 04 60 Física I 

Física II 04 60 Física I e CDI I 

Física III 04 60 CDI II, Física II e Física Experimental  

 

1.1.3 – Química   60 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Química Geral  04 60 Não requer 

 

1.1.4 – Ciências dos materiais   195 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Introdução à Ciência dos Materiais 04 60 Química Geral 

Mecânica Geral 05 75 CDI I, Física I 

Resistência dos Materiais 04 60 Introdução à Ciências  dos Materiais 

 

1.1.5 – Informática   60 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Introdução à Programação 04 60 Não requer 
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1.1.6 – Desenho    60 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Desenho Técnico 04 60 Não requer 

 

1.1.7 – Mecânica dos Fluídos    75 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Fenômenos de Transporte 05 75 Física II, CDI II 

 

 

1.2 Formação Humanística 330 horas 

 

1.2.1 – Humanidades e Ciências Sociais 

  150 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Legislação e Direito Ambiental 04 60 Não requer 

Sociologia 03 45 Não requer 

Filosofia e ética  03 45 Não requer 

 

 

1.2.2 – Economia e Administração   90 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Economia 03 45 Não requer 

Administração 03 45 Não requer 

 

1.2.3 – Comunicação e expressão                                                              

   

45 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Língua Portuguesa 03 45 Não requer 

 

1.2.4 – Metodologia Científica   45 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Metodologia da Pesquisa Científica 03 45 Não requer 

 

 

4.1.2  Conteúdos Profissionalizantes 

 Elenco de conteúdos comuns a todo profissional da Engenharia Ambiental, independente da 

área de concentração profissional. Refere-se ao conjunto de conhecimentos abordados por disciplinas 

das áreas de biologia, Cartografia e geoprocessamento, Meteorologia e Climatologia, Ecologia Geral 

e Aplicada, Hidráulica, Hidrologia, Química orgânica e analítica, Higiene e Segurança no Trabalho, 
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entre outras. Para atender à resolução CNE/CES 11 (11/03/2002) e às especificidades regionais, o 

presente curso será disposto curricularmente da seguinte forma: 

 

II – Conteúdos 

Profissionalizantes 

  1110 horas 

    

2.1- Biologia e Ecologia   180 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisitos 

Biologia Geral 04 60 Não requer 

Ecologia Aplicada 04 60 Não requer 

Microbiologia 04 60 Biologia Geral 

 

2.1 – Química aplicada   120 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Química orgânica 04 60 Química Geral 

Química Analítica 04 60 Química Geral 

 

2.2 –Geoprocessamento e 

Climatologia 

  135 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Topografia 05 75 Não requer 

Geomática 04 60 Introdução à Programação 

 

2.3 – Hidráulica e Hidrologia    180 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Hidráulica 04 60 Fenômenos de Transportes 

Hidrologia Geral 04 60 Meteorologia e Climatologia; Hidráulica 

Operações unitárias 04 60 Hidráulica 

 

2.4 – Introdução à Engenharia e 

Programação 

  90 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Introdução à Eng. Ambiental 02 30 Não requer 

Técnicas de Programação 04 60 Introdução à Programação 
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2.5 – Solos e Geologia    120 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Solos I 04 60  Química Geral 

Solos II 04 60 Solos I 

 

2.6 – Construção Civil  

   120 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Estabilidade das Construções 04 60 Resistência dos materiais 

Estruturas de Concreto armado 04 60 Resistência dos materiais 

 

2.7 – Ergonomia e Segurança no 

Trabalho  

  45horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Higiene e Segurança no Trabalho 03 45 Não requer 

 

2.8 – Automação    60 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Instrumentação e controle 04 60 Física III 

 

2.9 – Gestão Ambiental    60 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Gestão e Planejamento Ambiental 04 60 Legislação e Direito Ambiental 

 

4.1.3 Conteúdos Específicos 

 Refere-se ao conjunto de conhecimentos que se constitui em aprofundamentos dos conteúdos 

profissionalizantes, oportunizando ao Engenheiro Ambiental ter uma formação generalista ou mais 

específica, com o propósito de atender às demandas regionais.  

 O Engenheiro Ambiental a ser formado nesta instituição terá um conjunto de disciplinas 

específicas que serão obrigatórias (1050 horas), e 240 horas de disciplinas específicas optativas nas 

áreas de: Gestão e Avaliação de Impactos (GAIA) e Saneamento Ambiental e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SRH).  

 As disciplinas optativas a serem ofertadas a cada semestre, serão decididas pelo colegiado do 

Curso de Engenharia Ambiental, após discussão com o corpo discente. 
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III – Conteúdos Específicos    

    

III.1 – Obrigatórios   810 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Química Ambiental 04 60 Química Orgânica, Química Analítica 

Meteorologia e Climatologia 04 60 CDI II 

Energia e Meio Ambiente 04 60 Física I 

Obras Hidráulicas 04 60 Hidráulica e Estrutura de Concreto Armado 

Tratamento e Abastecimento de Água 04 60 Química Analítica, Operações unitárias 

Poluição atmosférica 03 45 Meteorologia e Climatologia 

Reatores Bioquímicos 04 60 Fenômenos de Transporte e Microbiologia 

Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas 03 45 Hidrologia Geral 

Análise e Avaliação de Impactos Ambientais 

(AIA) 

04 60 Legislação e Direito Ambiental 

Tratamento de efluentes 04 60 Microbiologia, operações unitárias 

Auditoria e Perícia Ambiental 04 60 AIA  

Monitoramento Ambiental 04 60 Química do Ambiental e AIA 

Projetos de Engenharia Ambiental 04 60 Gestão e Planejamento Ambiental 

Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos  04 60 Microbiologia 

 

 

III.2 – OPTATIVAS 

 

GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (GAIA)     540 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Tecnologias mais Limpas 04 60 Legislação e direito Ambiental 

Modelagem Ambiental 04 60 Cálculo Numérico 

Planejamento e Desenvolvimento urbano  04 60 Gestão e Planejamento Ambiental 

Recuperação de áreas degradas 04 60 Solos II 

Análise de Risco 04 60 Gestão e Planejamento Ambiental 

Biorremediação 04 60 Solos II e Microbiologia 

Educação Ambiental 04 60 Filosofia e Ética 

Língua Brasileira de Sinais (libras) 04 60 Não requer 

Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena 

04 60 Não requer 
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III.2 – OPTATIVAS  

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS (SRH)   420 horas 

Disciplinas CR CH Pré-requisito 

Tratamento de efluentes avançado 04 60 Reatores bioquímicos 

Tratamento de esgoto doméstico 04 60 Reatores bioquímicos 

Epidemiologia e saúde pública 04 60 Microbiologia 

Captação e Manejo de Água de Chuva 04 60 Hidrologia Geral 

Reuso de águas residuárias em regiões 

semiáridas 

04 60 Hidrologia Geral 

Projeto de Aterro Sanitário 04 60 Estrutura de concreto armado e AIA 

Mecânica dos solos 04 60 Solos I 

 

 

4.1.4 Atividades Complementares do Curso (ATCs) 

 

 Espera-se que o curso propicie aos alunos oportunidades de estágio, bolsas de iniciação 

científica, tecnológica e de monitoria, entre outras atividades complementares relevantes para a 

formação do Engenheiro Ambiental.  

As atividades complementares, previstas no projeto do curso, tem carga horária semestral de 20 

horas, sendo contabilizadas (exigidas) entre o terceiro semestre e o oitavo semestre do curso, 

totalizando 120 horas de atividades envolvendo pesquisa, ensino, extensão, entre outras atividades, 

como pode ser visto na matriz curricular do curso de Engenharia Ambiental.  

 As atividades e os procedimentos detalhados a serem adotados para realização das ATCs 

serão definidos em normas específicas (resoluções), estabelecidas pelo colegiado do curso de 

engenharia ambiental, considerando as demais legislações pertinentes. 

 

4.1.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio Supervisionado 

 

a) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conteúdo complementar, de formação 

profissional obrigatória tem por finalidade possibilitar ao aluno o desenvolvimento de trabalho 

acadêmico-científico, procurando estimular seu senso crítico e criativo, e possui carga horária 

mínima de 120 horas. 
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 O Trabalho de Conclusão de Curso, como o próprio nome diz é um projeto que o aluno  tem   

que  desenvolver,  quase  no  final  da  sua  matriz curricular, onde  há  uma  integração  de  todos  os  

conhecimentos  adquiridos  ao  longo  do  curso.  Nele o aluno tem a experiência completa de um de 

trabalho acadêmico-científico,  passando  por  todas  as  etapas  inerentes  ao  desenvolvimento  de  

um  projeto acadêmico.  

 O TCC será orientado por um professor, que acompanha o  trabalho  que  o  aluno  

desenvolve. Para sua aprovação requer-se uma   apresentação  pública, sob  a  forma  de  defesa, 

onde  o  aluno  expõe  e  justifica  o  seu  trabalho. Uma banca de professores julgará o trabalho.   

 As atividades e os procedimentos detalhados a serem adotados para realização do TCC  estão 

definidos em norma específica (resolução), estabelecida pelo colegiado pelo Colegiado curso de 

engenharia ambiental, e em consonância com as demais legislações pertinentes. 

 

b) Estágio Supervisionado Obrigatório 

 

 O estagio supervisionado, conteúdo complementar, de formação profissional obrigatória tem 

por finalidade propiciar o treinamento através de atividades de estágio curricular, voltadas para a 

complementação da formação profissional, buscando facilitar a sua integração ao mercado de 

trabalho do engenheiro. 

 O estágio supervisionado é uma etapa integrante da graduação e terá supervisão direta da 

instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o 

período de realização das atividades. A carga horária mínima do estágio é de 180 horas (cento e 

oitenta horas). O estágio poderá ser realizado nos laboratórios do campus Vitória da Conquista, por 

meio de um trabalho orientado por um docente do curso, ou em empresas ou instituições públicas ou 

privadas devidamente conveniadas com o IFBA e que apresentem condições de propiciar experiência 

prática na área de formação do aluno que será realizado conforme Regulamento de Estágio do IFBA. 

Preferencialmente, a atividade Estágio deve ser realizada quando o aluno já contar com uma 

base sólida no campo do estágio, para um melhor aproveitamento. Isso, entretanto, não é 

impedimento para que os alunos possam desenvolver atividades práticas nos períodos iniciais do 

Curso. O contato direto com o mercado de trabalho é sempre recomendável e proveitoso para os 

alunos em qualquer momento do Curso. 

Para o desenvolvimento do estágio, o aluno contará com um professor-orientador pertencente 

ao quadro docente do e com um supervisor na empresa.  
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Através de um plano de estágio o professor orientador de estágio fará  acompanhamento 

através de visitas periódicas no local do estágio podendo ser feito à distância, através de relatórios 

parciais e com a utilização de outras formas de contato, como correspondências, correio eletrônico, 

etc. 

Ao final do estágio, como parte do processo de avaliação do mesmo, o aluno elaborará um 

relatório de estágio, onde serão detalhadas as atividades desenvolvidas. O estagiário apresenta um 

seminário de defesa do estágio, aberto à participação dos alunos e professores interessados, relatando 

o que foi realizado na empresa, para uma banca integrada por professores incluindo, 

necessariamente, o professor-orientador. Após aprovação do relatório, o aluno adquire o direito aos 

créditos correspondentes. O detalhamento dos procedimentos do estágio supervisionado é descrito 

em resolução específica estabelecida pelo Colegiado de Engenharia Ambiental, em consonância com 

as demais legislações pertinentes. 

 

5. DISCIPLINAS OFERECIDAS POR SEMESTRE 

 

1
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Introdução a Engenharia Ambiental 30 0 2 0 

Biologia Geral 45 15 3 1 

Cálculo Diferencial e Integral I 60 0 4 0 

Química Geral 45 15 3 1 

Metodologia da Pesquisa Científica 45 0 3 0 

Língua Portuguesa 45 0 3 0 

Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 60 0 4 0 

Filosofia e Ética 45 0 3 0 

Total 405 29 

 

 

2
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Álgebra Linear 60 0 4 0 

Física I 60 0 4 0 

Química Orgânica 45 15 3 1 

Introdução à Programação 0 60 0 4 

Cálculo Diferencial e Integral II 60 0 4 0 

Desenho Técnico 45 15 3 1 

Ecologia Aplicada 45 15 3 1 

Total 420 28 
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3
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Cálculo Diferencial e Integral III 60 0 4 0 

Física Experimental 0 60 0 4 

Física II 60 0 4 0 

Topografia 45 30 3 2 

Técnicas de Programação 0 60 0 4 

Probabilidade e Estatística 60 0 4 0 

Química Analítica 45 15 4 0 

Total 435 29 

 

4
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Introdução à Ciência dos Materiais 60 0 4 0 

Eletricidade e Magnetismo 60 0 4 0 

Mecânica Geral 60 15 4 1 

Equações Diferenciais 60 0 4 0 

Química Ambiental 45 15 3 1 

Microbiologia 45 15 3 1 

Solos I 45 15 3 1 

Total 435 29 

 

5
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Cálculo Numérico 45 15 3 1 

Termodinâmica Aplicada 60 0 4 0 

Fenômenos de Transporte 60 15 4 1 

Geomática 30 30 2 2 

Resistência dos Materiais 60 0 4 0 

Meteorologia e Climatologia 45 15 3 1 

Solos II 45 15 3 1 

Total 435 29 

 

6
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Economia 45 0 3 0 

Estrutura de Concreto armado 45 15 3 1 

Legislação e Direito Ambiental 60 0 4 0 

Hidráulica 45 15 3 1 

Higiene e Segurança do Trabalho 30 15 2 1 

Estabilidade das Construções 60 0 4 0 

Energia e Meio Ambiente 45 15 3 1 

Total 390 26 

 

 

7
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Administração 45 0 3 0 

Hidrologia Geral 45 15 3 1 

Sociologia 45 0 3 0 
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Operações unitárias 45 15 3 1 

Obras Hidráulicas 45 15 3 1 

Gestão e Planejamento Ambiental 45 15 3 1 

Optativa GAIA I 60 0 4 0 

Total 390 26 

 

8
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Tratamento e Abastecimento de Água 45 15 3 1 

Poluição Atmosférica 30 15 2 1 

Reatores Bioquímicos 45 15 3 1 

Gestão Integrada de Bacias hidrográficas 30 15 2 1 

Instrumentação e Controle 45 15 3 1 

Análise e Avaliação e Impactos Ambientais 45 15 3 1 

Optativa SRH I 60 0 4 0 

Total 390 26 

 

9
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Tratamento de Efluentes 45 15 3 1 

Auditora e Perícia Ambiental 45 15 3 1 

Monitoramento Ambiental 45 15 3 1 

Projetos de Engenharia Ambiental 45 15 3 1 

Gestão e Tratamento de Resíduos sólidos 45 15 3 1 

Optativa GAIA II 60 0 4 0 

Optativa SRH II 60 0 4 0 

Total 420 28 

 

10
o 

SEMESTRE 

Disciplina 
C.H. semestral Creditação 

T P T P 

Estágio supervisionado 0 180   

Trabalho de Conclusão de Curso II 120 0   

Total 300  

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL – 2013 
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                                                    Campus de Vitória da Conquista – BA  

 

            

a 

 

 

g 

f 

 

e 

b c d 
 

 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 9º semestre 10º semestre 
1 

Introdução a 

Engenharia 
Ambiental 

2 

 

0 

9  

Álgebra Linear 

4 

 

0 

1

6 
Cálculo 

Diferencial e 

Integral III 

 

4 

 

0 

2

3 
Introdução a 

Ciência dos 
Materiais 

4 

 

0 

3

0 
Cálculo 

Numérico 
 

4 

 

0 

3

7 
Economia 

3 

 

0 

4

4 
Administração 

3 

 

0 

5

1 
Tratamento e 

Abastecimento 
de Água 

3 

 

1 

5

8 
Tratamento de 

Efluentes 
 

3 

 

1 

6

5 Estágio 

Supervisado 

8 

 

0 

2 --- 2 4 7 4 4 7, 13 4 4 3 4 4 20, 26 4 3 --- 3 3 --- 3 4 22, 47 4 4 28, 47 4 8 --- 8 

2 

Biologia 

Geral 

3 
 

1 

 

1
0 

 
Física I 

4 
 

0 

1
7 

 
Física 

Experimental 

0 
 

4 

2
4 

Física III 

4 
 

0 

3
1  

Termodinâmica 

Aplicada 

4 
 

0 

3
8 Estrutura de 

Concreto 

Armado 

3 
 

1 

4
5 

Hidrologia 

Geral 

3 
 

1 

5
2 

Poluição 

Atmosférica 

2 
 

1 

5
9 

Auditora e Perícia 

Ambiental 

3 
 

1 

6
6 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

8 
 

0 

 

 

4 --- 4 4 --- 4 4 10 4 4 13, 17, 18 4 4 18 4 4 34 4 4 35, 40 4 3 35 3 4 56 4 8 --- 8 

3  

Cálculo 

Diferencial e 

Integral I 
 

4 

 

0 

1

1 Química 

Orgânica 

 

3 

 

1 

1

8 

 

 

Física II 

4 

 

0 

2

5 
Mecânica 

Geral 

4 

 

1 

3

2 Fenômenos 

de 

Transporte  

4 

 

1 

3

9 
Legislação e 

Direito 

Ambiental 
 

4 

 

0 

4

6 
Sociologia 

 

3 

 

0 

5

3 
Reatores 

Bioquímicos 

3 

 

1 

6

0 
Monitoramento 

Ambiental 

3 

 

1 

 

 

  

4 --- 4 4 4 4 4 3, 10 4 5 3, 10 5 5 13, 18 5 4 --- 4 3 --- 3 4 28, 32 4 4 27, 56 4    

4  
Química 

Geral 

 

3 
 

1 

1
2 

 

Introdução à 

Programação 

 

0 
 

4 

1
9 

Topografia 

3 
 

2 

2
6 Equações 

Diferenciais 

 

4 
 

0 

3
3 

Geomática 

2 
 

2 

4
0 

Hidráulica 

3 
 

1 

4
7 

Operações 

Unitárias 

3 
 

1 

5
4 

Gestão 

Integrada de 

Bacias 

hidrográficas 

2 
 

1 

6
1 Projetos de 

Engenharia 

Ambiental 

3 
 

1 

 

 

 

4 --- 4 4 --- 4 5 --- 5 4 9, 13 4 4 12 4 4 32 4 4 40 4 3 45 3 4 49 4    

5  

Metodologia 
da Pesquisa 

Científica 

 

3 

 
0 

1

3 

 

Cálculo 

Diferencial e 
Integral II 

 

4 

 
0 

2

0 

 

Técnicas de  
Programação 

0 

 
4 

2

7 
Química 

Ambiental 

3 

 
1 

3

4 
Resistência dos 

Materiais 

4 

 
0 

4

1 
Higiene e 

Segurança do 

Trabalho 

 

2 

 
1 

4

8 
Obras 

Hidráulicas 

3 

 
1 

5

5 
Instrumentação 

e Controle 

3 

 
1 

6

2 Gestão e 

Tratamento de 
Resíduos Sólidos 

3 

 
1 

 

 

 

3 --- 3 4 3 4 4 12 4 4 11, 22 4 4 23 4 3 --- 3 4 38, 40 4 4 24 4 4 28 4    

6  

Língua  

Portuguesa 

3 

 

0 

1

4 
Desenho 
Técnico 

3 

 

1 

2

1 

Estatística 

4 

 

0 

2

8 

Microbiologia 

3 

 

1 

3

5 Meteorologia e 

Climatologia 

 

3 

 

1 

4

2 Estabilidade das 

Construções 

 

4 

 

0 

4

9 
Gestão e 

Planejamento 
Ambiental 

 

4 

 

0 

5

6 
Análise e 

Avaliação de 
Impactos 

Ambientais 

3 

 

1 

6

3 
Optativa 
GAIA II 

  

 

 

3 --- 3 4 --- 4 4 3 4 4 2 4 4 13 4 4 34 4 4 39 4 4 39 4       

7 Álgebra 

Vetorial e 
Geometria 

Analítica 

4 

 

0 

1

5 Ecologia 
Aplicada 

3 

 

1 

2

2 
Química  

Analítica 

 

3 

 

1 

2

9 
Solos I 

3 

 

1 

3

6 
Solos II 

3 

 

1 

4

3 Energia e Meio 
Ambiente 

3 

 

1 

5

0 

 

Optativa 

GAIA I 

 5

7 

 

Optativa 

SRH I 

 

 6

4 

 

Optativa 

SRH II 

 

    

4 --- 4 4 --- 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 10 4             

8  

Filosofia 

e 
Ética 

 

3 

 

0 

  

 

  
 

ATC I 

 

 

  ATC II   ATC III   ATC IV   ATC V   ATC VI 

       

3  3                            

 CH 405 h   CH 420 h   CH 435 h   CH 435 h   CH 435 h   CH 390 h   CH 390 h   CH 390 h   CH 420 h   CH 240 h  

                              

 Carga Horária Total  Creditação total por disciplina Optativas 

 Conteúdo Básico 1560 (41,9%)  6 créditos = 90 horas Tecnologias Mais Limpas Tratamento de Efluentes Avançado Educação Ambiental 

 Conteúdo Profissionalizante 1110 (29,8%)  5 créditos = 75 horas Modelagem Ambiental Tratamento de Esgoto doméstico Análise de Riscos 

 Conteúdo Específico 1050 (28,2%)  4 créditos = 60 horas Planejamento e Desenvolvimento Urbano Epidemiologia e Saúde Pública Biorremediação 

 ATC, TCC e Estágio Supervisionado 120 + 120 + 180 = 420  3 créditos = 45 horas Recuperação de Áreas Degradadas Captação e Manejo de Água de Chuva Projeto de Aterro Sanitário 

 Total 3720 + 420 = 4140  2 créditos = 30 horas Língua Brasileira de Sinais (libras) Reuso de águas residuárias em regiões semiárias Mecânica dos solos 

     Relações Étnico-raciais   

a = n
o
 de ordem da disciplina 

b = horas semanais 

c = pré-requisitos  

d = creditação total  

e = creditação prática  

f= creditação teórica 

g = nome da disciplina 

--- = sem pré-requisito 

 



6. EMENTÁRIOS, BIBLIOGRAFIAS E PRÉ-REQUISITOS PARA AS DISCIPLINAS 

 

Disciplina: Introdução à Engenharia Ambiental 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 30 horas (T) 

A matriz curricular do curso. História da engenharia. A Engenharia Ambiental no Brasil. Perfil 

profissional do engenheiro ambiental e seu mercado de trabalho. Evolução e perspectivas da 

engenharia ambiental. Legislação e Ética Profissional. Noções de Ciclos Biogeoquímicos. Impactos 

Ambientais das Atividades Humanas. Estudo de Impacto Ambiental. Poluição ambiental dos 

recursos físicos água, solo e ar. Noções de tratamento e reaproveitamento de resíduos. Considerações 

sobre ciência e tecnologia. Considerações gerais sobre projetos. 

Bibliografia Básica: 

Braga, Benedito; Hespanhol, Ivanildo; Conejo, João G. Lotufo; Trimer, Roger; Borges, Eduardo. 

Introdução à engenharia ambiental. Editora(s) Prentice Hall, 2004. 291p. 

Zilberman, Isaac. Introdução à engenharia ambiental. Canoas : Ulbra, , 1997. 101 p.  

Bibliografia Complementar: 

BAZZO, W.A. & Pereira, L.T.V. Introdução à Engenharia, 4
a
 ed., Florianópolis, Editora da UFSC, 

1997. 

Loureiro, Carlos Frederico B. (Org.) . Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em debate. 

4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 183 p. 

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: RIMA, 2003. 248p. 

 

Disciplina: Biologia Geral 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Origem da vida. Evolução das espécies. Noções de Sistemática. Componentes químicos da célula. A 

célula. Organização celular. Morfologia e fisiologia celulares. Divisão celular. Conceitos essenciais 

de metabolismo energético. Introdução à fotossíntese e respiração. Código genético. Reprodução. 

Bibliografia Básica: 

CAMPBELL, Neil; REECE. Biologia. 8. ed. São Paulo: Artmed, 2010. 1456 p. 

DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS, E.M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2001.  
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JUNQUEIRA LC.; CARNEIRO J. Biologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Ed  

Guanabara Koogan, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

Linhares, Sérgio de Vasconcellos; Gewandsznajder, Fernando. Biologia: programa completo . 18 ed. 

São Paulo: Ática, 1999. 520 p. 

 

Disciplina: Cálculo Integral e Diferencial I 

Pré-requisito: Não Requer 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Limites e continuidade. Diferenciação. Formas indeterminadas. Aplicações das derivadas. 

Integração. Relações entre derivação e integração. Funções transcendentes elementares. 

Bibliografia Básica: 

Boulos, Paulo . Introdução ao cálculo: calculo diferencial. São Paulo: E. Blücher , 2005. 259 p. 

(Vol. 1 ). 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1. São Paulo: Harbra, 1994. 

STEWART, James. Cálculo, v. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Guidorizzi, Hamilton Luiz . Um curso de cálculo : vol. 1 . 5. ed . Rio de Janeiro : LTC, 2011. 635 p. 

Ávila, Geraldo. Geraldo Ávila. .Cálculo das funções de uma variável: volume 1. 7. ed. Rio de 

Janeiro: LTC Ed, 2003, 311 p. 

 

Disciplina: Química Geral  

Pré-requisito: Não requer  

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P)  

Ementa: Química inorgânica: estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, estudo do 

hidrogênio e outros elementos. Físico-química: Equilíbrio Químico, cinética química, eletroquímica. 

Química orgânica: funções orgânicas. Experimentos de química.  

Bibliografia Básica:  

Atkins, Peter; Jones, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman , 2006. 

Brady, James E.; Humiston, Gerard E. Química geral: volume 1. 2. ed. Rio de Janeiro : LTC , 2008. 
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Bibliografia Complementar: 

Brady, James E.; Humiston, Gerard E. Química geral: volume 2. 2. ed. Rio de Janeiro : LTC , 2010. 

Brown, Theodore L.; LeMay, Harold Eugene; Bursten, Bruce Edward. Química: a ciência central. 9. 

ed. São Paulo: Prentice Hall , 2005. 

Russell, John Blair. Química geral: volume 1 . 2. ed. São Paulo: Makron Books , 2004. 

 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: O Pesquisador e a Comunicação Científica. A Pesquisa e suas Classificações. Métodos 

Científicos. As Etapas da Pesquisa. Revisão de Literatura. Problema e Hipóteses de Pesquisa. O 

Projeto de Pesquisa. Elaboração e Apresentação do Relatório de Pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

RUIZ, J. A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1996. 

COSTA, M. F. B. Metodologia da Pesquisa – Conceitos e Técnicas. 2º ed. Interciência, 2009, 206p. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, A. F. G. Guia para elaboração de monografia – Relatórios de pesquisa. Interciência, 2003, 

184p. 

LUKDE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas, 2013, 128p. 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: Leitura e compreensão de textos da área: níveis de compreensão de leitura. Estudo da 

estrutura e tipologia de textos: elementos do discurso e da textualidade. Estudo e produção de textos 

técnicos e científicos. Raciocínio lógico e linguagem. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Editora Saraiva. 43
a
 

Edição. 1999. SP. 

CEGALLA, Domingos Paschoai. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora 

Nacional. Edição atualizada. SP. 
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Bibliografia Complementar: 

COUTTNHO, Ismael de Lima. Gramática Histórica. Livraria Acadêmica. Edição atualizada. RJ. 

 

Disciplina: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

Pré-requisito: Não Requer 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Álgebra de vetores no plano e no espaço tridimensional. Retas. Planos. Cônicas e 

quadricas. 

Bibliografia Básica: 

BOLDRINI, J. L., COSTA, S. R., RIBEIRO, V. F. & WETZLER, H. G. – Álgebra Linear. Harbra, 

1986. 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1.. São Paulo: Harbra, 1994. 

REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: 

LTC,1996. 

Bibliografia Complementar: 

STEINBRUCH, Alfredo ; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2. São Paulo: McGraw-

Hill,1987. 

 

Disciplina: Filosofia e ética 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: Fundamentos filosóficos – o nascimento da filosofia, razão, verdade, conhecimento, lógica, 

metafísica, ciência e o mundo da prática. Objeto da ética, valores morais, responsabilidade moral e 

liberdade, avaliação moral, juízos morais, doutrinas fundamentais e a ética no Brasil. Ética 

profissional. Novas tendências no mundo globalizado. 

Bibliografia Básica: 

NICOLA, U. Antologia ilustrada de filosofia – das origens à idade moderna. Ed. Globo, 2005, 480p. 

SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo – Ética – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ARANHA, M. L. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando. Introdução a filosofia, 1993, 110p. 

REALE, M. – Introdução à filosofia. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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Disciplina: Álgebra Linear 

Pré-requisito: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaço vetoriais. Transformações lineares. 

Determinantes. Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização de operadores. 

Bibliografia Básica: 

BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra linear. 3. ed. ampl. rev. São Paulo: Harbra, 1986. 

Bibliografia Complementar: 

Zill, Dennis G.; Cullen, Michael R. . Matemática avançada para engenharia, v.2: álgebra linear e 

cálculo vetorial. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 303p. 

LIPSCHUTZ, Sey Mour. Álgebra linear. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 

Disciplina: Física I 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Cinemática de partículas. Leis de Newton. Trabalho e energia. Conservação de energia. 

Sistema de partículas. Colisões. Movimento de rotação. Torque. Momento Angular e Rolamento.  

Bibliografia Básica: 

Halliday, David ; Resnick, Robert ; Walker, Jearl . Física 1. 5. ed . Rio de Janeiro: LTC , 2003.368 p. 

BOLDRINI, José Luiz et. al. Álgebra linear. 3. ed. ampliada rev. São Paulo: Harbra, 1986. 

Bibliografia Complementar: 

Zill, Dennis G.; Cullen, Michael R. . Matemática avançada para engenharia, v.2: álgebra linear e 

cálculo vetorial. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 303p. 

TIPLER, P. A., Física (Vol. 1), ed. atualizada, Ed. LTC. 

 

Disciplina: Química Orgânica 

Pré-requisito: Química Geral 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Apresentação dos princípios fundamentais da Química Orgânica e sua abrangência. 

Aspectos estruturais e eletrônicos das moléculas orgânicas, incluindo intermediários de reações. 

Correlação entre estrutura e propriedades químicas e físicas de substâncias orgânicas representativas. 

Exemplos de algumas reações químicas características dos grupos funcionais abordados e seus 
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mecanismos gerais; Fontes naturais de obtenção de compostos orgânicos. Importância da Química 

Orgânica para a Sociedade. 

Bibliografia Básica: 

SOLOMONS, T.W.G.Organic Chemistry, 6th Ed.; Jonh Willey & Sons, Inc. (1996). Edição 

traduzida para a língua portuguesa - Química Orgânica, Vol. 1 e 2, Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.ª, Rio de Janeiro. 

McMURRY, J. "Organic Chemistry", 4th Ed.; Brooks/Cole Publishing Company. Edição traduzida 

para a língua portuguesa - Química Orgânica, Vol 1 e 2, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 

Rio de Janeiro, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

Morrison, T. e Boyd, R. N., "Química Orgânica", 13a Ed., F. C. Gulbenkian, Lisboa. 1992. 

 

Disciplina: Introdução à Programação 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 60 horas (P) 

Ementa: Introdução à Programação: aplicações dos computadores. Introdução à organização de 

computadores. Soluções de problemas usando o computador. Processo de desenvolvimento de 

programas. Algoritmos. Modelos de programação. Introdução a uma linguagem de programação. 

Tipos de dados (entradas e saídas de dados), operadores e expressões. Comandos de controle de 

fluxo (decisões e repetições). Agregados de dados homogêneos e heterogêneos. Modularização de 

programas. Recursividade. Alocação dinâmica de memória. Portabilidade de programas. Técnicas de 

bom estilo de propagação. Projeto de aplicação. 

Bibliografia Básica: 

PACITTI, T.; ATKISON, C. P. Programação e métodos computacionais. Ed. Livros técnicos e 

científicos. 4º ed. Vol. 1, 1983 

SILVEIRA, José Carlos Scarpellini. Conceitos Básicos de Computação. Porto Alegre: II da UFRGS, 

1991. 

Bibliografia Complementar: 

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da Computação - Uma Visão Abrangente. Porto Alegre: 

Bookman, 2000.  

ASCENCIO, Ana F.G. e CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da Programação de Computadores - 

Algoritmos, Pascal e C/C++. São Paulo: Prentice-Hall, 2002. 
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Disciplina: Cálculo Integral e Diferencial II  

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e integral I 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Técnicas de integração. Aplicação da integral definida. Integrais impróprias. Sucessões e 

séries numéricas. Séries de potências. Fórmulas e séries de Taylor e de McLaurin. Introdução às 

funções vetoriais de variável real. 

Bibliografia Básica: 

Boulos, Paulo. Introdução ao cálculo: calculo diferencial. vol.1, São Paulo: E. Blücher, 2005. 259p. 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1, São Paulo: Harbra, 1994. 

STEWART, James. Cálculo, v. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Guidorizzi, Hamilton Luiz . Um curso de cálculo : vol. 1, 5.ed . Rio de Janeiro: LTC, 2011. 635p. 

(Vol. 1). 

Ávila, Geraldo. Geraldo Ávila. .Cálculo das funções de uma variável: volume 1. 7. ed. Rio de 

Janeiro: LTC Ed, 2003. 311p. 

 

Disciplina: Desenho Técnico 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Instrumentação, normas da ABNT e convenções. Escalas gráficas. Noções de geometria 

descritiva e desenho geométrico. Perspectivas axonométricas. Vistas ortográficas. Noções de 

desenho arquitetônico: planta de situação, planta baixa, corte e fachada. Plantas topográficas. 

Desenho assistido por computador. 

Bibliografia Básica: 

MARMO, N. Desenho geométrico. Ed. Moderna. Vol. 1, 1994, 143p. 

MARMO, N. Desenho geométrico. Ed. Moderna. Vol. 2, 1994, 143p. 

Bibliografia Complementar: 

MARMO, N. Desenho geométrico. Ed. Moderna. Vol. 3, 1994, 143p. 

 

Disciplina: Ecologia Aplicada 

Pré-requisito: Biologia Geral 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 
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Ementa: Fatores ecológicos e sua influência sobre os organismos terrestres, aquáticos e marinhos. 

Ecossistema: O fluxo de energia nos sistemas ecológicos, cadeias, redes e níveis tróficos, 

produtividade. Estrutura e funcionamento dos Ecossistemas Terrestres e Aquáticos. Ecologia de 

Populações e de Comunidades. Sucessão Ecológica. Ecossistemas terrestres e principais tipos de 

domínios morfoclimáticos brasileiros: Floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica e 

pantanal. Principais ecossistemas aquáticos: Rios, ecossistemas lacustres, represas, ecossistemas 

costeiros e mangues 

Bibliografia Básica: 

Corson, Walter Harris (Ed.). Manual global de ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise 

do meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Augustus, 1996. 412 p. (Título original: The global ecology 

handbook; Tradução de: Alexandre Gomes Camaru).  

TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos de Ecologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., 1988. 

 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral III 

Pré-requisito: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral II.  

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Funções de várias variáveis. Limite e continuidade de funções de mais de uma variável. 

Derivada direcional. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha e de superfícies. 

Teorema de Green. Teorema de Gauss ou da divergência. Teorema de Stokes. Aplicações. 

Bibliografia Básica: 

Boulos, Paulo . Introdução ao cálculo: calculo diferencial. São Paulo : E. Blücher , 2005. 259 p. 

(Vol. 1 ). 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1. São Paulo: Harbra, 1994. 

STEWART, James. Cálculo, v. 3. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, v. 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 
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Disciplina: Física Experimental I 

Pré-requisito: Física I 

Carga horária: 60 horas (P) 

Ementa: Tratamento estatístico de dados. Experimentos de Mecânica Geral: Medidas, Força de 

Atrito, pêndulo simples, pêndulo físico, Sistema massa-mola, Queda livre, Composição de força, 

Lançamento de projeteis, Ondas estacionárias. Experimentos de Termodinâmica: Calorimetria, 

Dilatação Linear, Experimento de óptica: Difração, Refração, Reflexão. 

Bibliografia Básica: 

Catelli, Francisco. Física experimental II : eletricidade, eletromagnetismo, ondas. 2. ed . Caxias do 

Sul: EDUCS, 1985. 172 p. (Cadernos universitários; Subtítulo retirado da capa). 

Damo, Higino S. (Higino Santo). Física experimental I: mecânica, rotações, calor, fluidos. 2. ed. 

Caxias do Sul: EDUCS, 1985. 103 p. (Cadernos universitários; Subtítulo retirado da capa).  

HELENE, O. A. M. e VANIN, V. R., Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental, 2a. 

Ed., Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo (1991). 

HALLIDAY, D., R. RESNICK J. WALKER, Física (Vol. 1 e 2),  7ª Ed. LTC. 

Bibliografia Complementar: 

Calçada, Caio Sérgio; Sampaio, José Luiz . Física clássica: eletricidade. São Paulo: Atual , 1998. 

584 p. 

 

Disciplina: Física II 

Pré-requisito: Física I e Cálculo Diferencial e Integral I 

Carga horária: 60 horas (T)  

Ementa: Oscilações. Ondas. Natureza e Propagação da Luz. Temperatura. Calor e 1ª lei da 

termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Entropia e 2ª lei da termodinâmica.  

Bibliografia Básica: 

HALLIDAY, D., R. RESNICK Y K. S. KRANE, Física (Vol. 2), ed. atualizada, Ed. LTC. 

HALLIDAY, D., R. RESNICK J. WALKER, Física (Vol. 2),  7ª Ed. LTC. 

TIPLER, P. A., Física (Vol. 2), ed. atualizada, Ed. LTC. 

Bibliografia Complementar: 

YOUNG, Hugh e FREEDMAN, Robert. Física. Seares & Zemansk, Volumes 2, Editora Addison 

Wesley. 
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Bibliografia Básica: 

Doca, Ricardo Helou; Biscuola, Gualter José; Villas Bôas, Newton. Tópicos de física, 2: termologia, 

ondas e óptica. 14. ed . São Paulo: Saraiva, 1997 . 314 p.  

Halliday, David ; Resnick, Robert ; Walker, Jearl . Física 2. 5. ed . Rio de Janeiro: LTC, 2003. 339 p. 

(Título original: Physics, v.2; Tradução: Pedro Manoel Calas Lopes Pacheco).  

Bibliografia Complementar: 

Gaspar, Alberto. Compreendendo a Física, volume 2: ondas, óptica e termodinâmica. São Paulo : 

Ática, 2011. 448 p.  

Luz, Antonio Maximo Ribeiro da; Alvarenga, Beatriz Gonçalves de. Curso de física, volume 2. São 

Paulo: Scipione, 2011. 360 p.  

 

Disciplina: Topografia 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) e 30 horas (P) 

Ementa: Definições e aplicações em topografia. Unidades de medidas, ângulos e distâncias. Escalas. 

Equipamentos topográficos. Medidas de ângulo e distância. Métodos de levantamento. Planilhas de 

cálculo de área. Orientação de desenho de plantas topográficas. Precisão linear e angular. Métodos 

de cálculo de área. Altimetria. Definições e aplicações. Instrumentos de nivelamento. Métodos de 

nivelamento. Representação do relevo. Construção de perfis e seções. Levantamento 

planialtimétrico. Noções de Sistema de Posicionamento Global – GPS. 

Bibliografia Básica: 

BORGES, Alberto C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 2ª Ed. Vol 1. São Paulo: Editora 

Edgard Blucher. 191p. 1977. 

BORGES, Alberto C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 1ª Ed. Vol 2. São Paulo: Editora 

Edgard Blucher. 232p. 1992. 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, Alberto C. Exercícios de Topografia. 3ª Ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher. 192p. 

1975. 

COMASTRI, José A; TULER, José C. Topografia – Altimetria. 3ª ed. Viçosa: Editora UFV. 200p. 

1999. 
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Disciplina: Técnicas de Programação 

Pré-requisito: Introdução à Programação 

Carga Horária: 60 horas (P) 

Ementa: Estrutura de dados e algoritmos de manipulação relacionados: pilhas, listas, filas, árvores e 

tabelas. Algoritmos de ordenação. Noções de programação orientada a objetos: conceitos básicos, 

modelo de programação, aplicações em engenharia. 

Bibliografia Básica: 

PACITTI, T.; ATKISON, C. P. Programação e métodos computacionais. Ed. Livros técnicos e 

científicos. 4º ed. Vol. 1, 1983 

SILVEIRA, J. C. S. Conceitos Básicos de Computação. Porto Alegre: II da UFRGS, 1991. 

Bibliografia Complementar: 

BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação - Uma Visão Abrangente. Porto Alegre: Bookman, 

2000.  

ASCENCIO, A. F. G. e CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da Programação de Computadores - 

Algoritmos, Pascal e C/C++. São Paulo: Prentice-Hall, 2002. 

 

Disciplina: Estatística 

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Fenômeno aleatório versus fenômeno determinístico. Espaço amostral e eventos. Variáveis 

Aleatórias Unidimensionais: variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função de distribuição e 

função densidade. Probabilidade e distribuição de probabilidades. Variáveis Aleatórias Contínuas: 

distribuições Normal e Gama ; Teoria de hipóteses; Correlação e Regressão. 

Bibliografia Básica: 

FONCECA, Jairo S., MARTINS, G. A.: Curso de Estatística. Atlas, 1993. 

LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, D. Estatística: teoria e aplicações. Ed. LTD, 2011, 

804p. 

TRIOLA, M. F. Introdução a estatística. Ed. LTC, 2008, 696p. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA NETO, P. L. O. Estatística. Ed. Edgard Blucher, 266p. 
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Disciplina: Química Analítica 

Pré-requisito: Química Geral 

Carga horária: 45 (T) e 15 (P) 

Ementa: Introdução à análise qualitativa. Equilíbrios iônicos. Equilíbrios que envolvem ácidos e 

bases fracas. Solubilidade. Íons complexos e reações de óxido-redução. Aplicação desses conceitos à 

análise química. Separação e identificação de cátions e ânions mais comuns. 

Bibliografia Básica: 

MALDANER, O. A.; SANTOS, W. L. P. Ensino da química em foco, 2011, 368p. 

SCHNETZIER, R. P.; SANTOS, W. L. P. Educação em química – compromisso com a cidadania. 

Ed. UNIJUI, 2010, 160p. 

Bibliografia Complementar: 

ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução à química 

ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

Disciplina: Introdução à Ciência dos Materiais 

Pré-requisito: Química Geral  

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Estrutura cristalina. Defeitos da estrutura cristalina. Propriedades físicas e Mecânica Geral 

dos materiais. Microestrutura dos materiais. Polímeros orgânicos. Materiais metálicos. Materiais 

cerâmicos. Materiais compostos. 

Bibliografia Básica: 

VAN VLAK, L.H. , Princípios de Ciências dos Materiais, Editora Edgard Blucher Ltda, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

CALLISTER, W. D., Ciências e Engenharia dos Materiais - Uma Introdução - LTC, 1999. 

SANTOS Souza, P., Ciência e Tecnologia de Argilas, Vol I, 2a edição, Editora Edgard. Blucher 

Ltda, SP. 1989. 

 

Disciplina: Física III 

Pré-requisito: Física experimental I, Física II e Cálculo Diferencial e Integral II 

Carga horária: 60 horas (T)  
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Ementa: Carga e matéria. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitores e 

dielétricos. Corrente e resistência. Circuitos de Corrente Contínua. O campo magnético e suas fontes. 

Lei de Ampère. Lei de Faraday. Introdução as Equações de Maxwell. 

Bibliografia Básica: 

HALLIDAY, D., R. RESNICK Y K. S. KRANE, Física (Vol. 3), ed. atualizada, Ed. LTC. 1997. 

HALLIDAY, D., R. RESNICK J. WALKER, Física (Vol. 3),  7ª Ed. LTC. 1999. 

David ; Resnick, Robert ; Walker, Jearl . Fundamentos de física 3: eletromagnetismo. 7.ed . Rio de 

Janeiro: LTC, 2007. 379p. (Título original: Fundamentals of physics, v.3 ; Tradução: Ronaldo Sergio 

de Biasi).  

Bibliografia Complementar: 

TIPLER, P. A., Física (Vol. 3), ed. atualizada, Ed. LTC. 2001. 

Nussenzveig, Herch Moyses. Curso de física básica, 3: eletromagnetismo. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2009. 323p.  

 

Disciplina: Mecânica Geral 

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I e Física I 

Carga horária: 60 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Cinética das partículas. Introdução a cinética dos sólidos. Introdução a dinâmica dos 

sólidos. Introdução a estática. 

Bibliografia Básica: 

Beer, Ferdinand Pierre. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. 5. ed. São Paulo : Makron 

Books , 2005. 793 p. (Vol. 1; Título original: Vector mechanics for engineers; Tradução de:Adolpho 

Hengeltraub).   

Ramalho Júnior, Francisco et al. Os fundamentos da física 1 : mecânica . 9. ed . São Paulo : 

Moderna , 2007. 494 p. 

Bibliografia Complementar: 

Tipler, Paul Allen; Mosca, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: mecânica 

oscilações e ondas termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro : LTC , 2006. 793 p. (Vol. 1; Título original: 

Physics for scientists and engineers; Tradução de: Fernando Ribeiro da Silva). 
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Disciplina: Equações Diferenciais 

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral II, Álgebra Linear 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Equações diferenciais ordinárias lineares de 1ª e 2ª ordem e aplicações. Equações lineares 

de ordem superior. Resolução de equações diferenciais em séries de potência. Equação de Bessel. 

Funções de Bessel. Funções ortogonais. Equações de Legendre. Polinômio de Legendre. 

Bibliografia Básica: 

Bronson, Richard; Costa, Gabriel B.. Equações diferenciais . 3 ed. São Paulo: Bookman, 2008. 

400p. (Título original: Schaum's outline: Differential Equations; Tradução: Fernando Henrique 

Silveia).  

SANTOS, Reginaldo. J. Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. UFMG, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

LEIGHTON, W. Equações diferenciais ordinárias. Ed. LTC, 1978, 298p. 

Wrede, Robert; Spiegel, Murray R. . Teoria e problemas de cálculo avançado . 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman , 2004. 400 p. (Coleção Schaum; Título original: Schaum's outline of theory and problems 

of advanced calculus; Tradução: Adonai Schulup Sant'Anna). 

 

Disciplina: Química Ambiental 

Pré-requisito: Química Orgânica e Química Analítica 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P)  

Ementa: Introdução à Química Ambiental. Ciclos Biogeoquímicos. Química da Água, Conceitos de 

Poluição e Principais Problemas Ambientais. Química da Atmosfera, Conceitos de Poluição e 

Principais Problemas Ambientais. Química do Solo, Conceitos de Poluição e Principais Problemas 

Ambientais.  

Bibliografia Básica:  

BAIRD, Colin. Química ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. C. Introdução a química ambiental. Ed. Bookman, 

2004, 154p. 

Bibliografia Complementar: 

Brady, James E.; Humiston, Gerard E. Química geral: volume 2. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
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Disciplina: Microbiologia 

Pré-requisito: Biologia Geral 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Introdução à biologia e sistemática dos principais grupos microbianos. Métodos de cultivo 

e controle microbiano. Estrutura e dinâmica das populações microbianas nos diversos ambientes (ar, 

solo, água, ambientes extremos, estações de tratamento de resíduos sólidos e líquidos, indústrias). 

Interações entre microrganismos e microrganismos/organismos superiores. O papel dos 

microrganismos nos ciclos biogeoquímicos. O uso dos microrganismos como indicadores 

ambientais. O uso dos microrganismos na biodegradação. biomanipulação e bioremediação 

ambiental. Controle microbiológico de pragas e doenças. Microbiologia ambiental e engenharia 

genética. 

Bibliografia Básica: 

Tortora, Gerald J.; Funke, Berdell R.; Case, Christine L. Microbiologia. 10 ed. São Paulo: Makron 

Books , 2009. 934 p. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTUM, F.; FISCHMAN, O. Microbiologia. Ed. Atheneu, 2008, 760p. 

Bibliografia Complementar: 

MASSAGUER, P. R. Microbiologia dos processos alimentares. Ed. Varela, 2006, 258p. 

RIBEIRO, Mariângela Cagnoni;  SOARES, Maria Magali S. R. Microbiologia Prática: Roteiro e 

Manual: Bactérias e Fungos. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

Disciplina: Solos I 

Pré-requisito: Química Geral 

Carga horária: 45 horas (T) 15 horas (P) 

Ementa: Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares: origem, classificação e formas de ocorrência, 

importância geotécnica. Mineralogia. Intemperismo. Formação dos solos. Processos pedogenéticos. 

Perfis de intemperismo. Compactação dos Solos. Adensamento dos Solos. Noções de física do solo. 

Classificação dos solos 

Bibliografia Básica:  

Bertoni, José. ; Lombardi Neto, Francisco. . Conservação do solo. 7 ed. São Paulo: Ícone, 2010. 

355p. 

BITAR, O. Y. (Coord.). Curso de Geologia Aplicada ao Meio Ambiente. São Paulo: ABGE/IPT, 

1995, 247 p. 
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Tofanelli, M. B. D.; Silva, T. O. da (ed). Manejo ecológico e conservação dos solos e da água no 

estado de Sergipe. São Paulo: Nobel , 2002. 358 p.  

 Bibliografia Complementar: 

LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. Ed. Companhia Editora Nacional, 1963, 475p. 

Macedo, R. L. G. Conservação ambiental. Lavras : UFLA , 2000. 45p. (Textos acadêmicos).  

 

Disciplina: Cálculo Numérico 

Pré-requisito: Equações Diferenciais, Técnicas de Programação 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa:Sistemas numéricos e erros. Solução de equações não-lineares. Solução de sistemas de 

equações lineares. Derivação e integração numérica. Interpolação e aproximação. Solução de 

equações diferenciais ordinárias. 

Bibliografia Básica: 

Barroso, Leonidas Conceição. Leonidas Conceição Barroso. [et al.]. .Calculo numérico: (com 

aplicações). 2. ed . São Paulo: Harbra, 1987. 367p. 

Ruggiero, Márcia A. Gomes; Lopes, Vera lúcia da Rocha. Cálculo numérico: aspectos teóricos e 

computacionais . 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2005. 406p.  

Santos, Vitoriano Ruas de Barros. Curso de cálculo numérico. 3. ed. Rio de Janeiro : LTC , 1980. 

263 p. 

Bibliografia Complementar: 

Chapra, Steven C.; Canale,Raymond P. Steven C. Chapra; Raymond P. Canale; tradução técnica: 

Helena Castro. Métodos numéricos para engenharia . 5 ed. São Paulo : McGraw Hill, 2010. 809 p.  

Sperandio, D.; Mendes, J. T. ; Silva, L. H. Monken e Silva .Cálculo numérico: características 

matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 354 p. 

 

Disciplina: Termodinâmica Aplicada 

Pré-requisito: Física II 

Carga Horária: 60 horas (T) 

Ementa: Propriedades termodinâmicas de substâncias puras. Energia. Gás ideal e a Primeira Lei. A 

Segunda Lei. Entropia. Equilíbrio de fases. Equilíbrio de reações químicas. Estudo de balanços de 

massa e energia em processos ambientais e de balanços combinados de massa e energia. 
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Bibliografia Básica: 

LEVENSPIEL,  O.  Termodinâmica Amistosa para Engenheiros.  São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 

2002. 

SMITH, J.M. & VAN NESS, H.C. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, 7ª. edição, 

LTC Editora, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BADINO JR, A. C.; CRUZ, A. J. G. Fundamentos de Balanços de Massa e Energia: um texto básico 

para análise de processos químicos. São Carlos: Edufscar, 2010. 236p. 

Young, H. D. ; Freedman, R. A.  Sears e Zemansky Fisica II: termodinâmica e ondas. 10. ed . São 

Paulo: Addison Wesley , 2006. 328 p. (Título original: Sears and Zemansky's university physics; 

Tradução de: Adir Moysés Luiz; reformulado por Young & Freedman ). 

 

Disciplina: Fenômenos de Transporte 

Pré-requisito: Física II e Cálculo Diferencial e Integral II 

Carga horária: 60 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Propriedades dos fluidos e definições. Estática dos fluidos. Conceitos e equações 

fundamentais do movimento dos fluidos. Análise dimensional e semelhança dinâmica. Efeitos de 

viscosidade. Resistência fluida. Medidores, transferência de calor: escoamento sem atrito com troca 

de calor em condutores. 

Bibliografia Básica: 

SISSOM, L.E., e Pitts, D.R.: Fenômenos de Transporte, Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro. 

2006. 

Bibliografia Complementar: 

ROMA, Woodrow Nelson Lopes, Fenômenos de Transporte para Engenharia, Editora Rima, 2003. 

SCHMIDT  F., R. Henderson, C. Wolgemuth: Introduction to Thermal Sciences. 2001. 

 

Disciplina: Geomática 

Pré-requisito: Introdução à Programação 

Carga horária: 30 horas (T) e 30 horas (P) 

Ementa: Introdução à Ciência do Mapeamento e Cartografia Digital: Significado e aplicação do 

mapeamento. Cartometria. Teoria da distorção. Projeções cartográficas e Projeções Geodésicas. 

Representação Cartográfica. Tecnologia Cartográfica. Produção Cartográfica. Cartografia 
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Topográfica e Especial. Cartografia Temática. Conceitos gerais de Geoprocessamento: espaço 

geográfico, região, relações espaciais, objetos espaciais. Sistemas de Informações Geográficas. Tipos 

de dados em GIS. Natureza e características de objetos espaciais. Modelo de coleta de dados. Modelo 

de armazenamento de dados. Modelo de recuperação de dados. Modelo de apresentação de dados.  

Modelo de referência em GIS: Classes e Objetos Geográficos. Definições. Exemplos Práticos de 

SIG´s: SPRING, ARCGIS, IDRISI, entre outros. 

Bibliografia Básica: 

LANG, S.; BLASCHKE, T. Analise da Paisagem com SIG. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

424p. 

SILVA, A. B. Sistemas de Informações Geo-Referenciadas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2012, 

232. 

Bibliografia Complementar: 

PONZONI, F. J.; SHIMABUKURO, Y. E.; KUPLICH, T.M. Sensoriamento Remoto da Vegetação. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

 

Disciplina: Resistência dos Materiais 

Pré-requisito: Introdução à Ciências dos Materiais 

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Propriedades mecânicas dos materiais. Equações de equilíbrio. Elasticidade. Lei de Hooke. 

Conceitos de tensão e de deformação. Tensões sob esforço normal, esforço cortante, flexão e torção. 

Análise de tensões. Critérios de escoamento e fratura. Tensões na combinação de esforços internos. 

Integração da equação diferencial da linha elástica. Analogia de Mohr. Flambagem. Análise de 

deformações. Trabalho de deformação e seus teoremas. Princípio dos trabalhos virtuais. 

Bibliografia Básica: 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. Ed. Prentice Hall. 7ª ed. 2010, 510p. 

BEER, F.P. &  Johnston, E.R. Resistência dos Materiais, 3
a
. ed. MAKRON Books do Brasil Editora 

Ltda. 2002. 

Bibliografia Complementar: 

SHAMES, I. H. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Prentice-Hall do Brasil,1983, 556p. 
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Disciplina: Meteorologia e Climatologia  

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral II 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceitos em Meteorologia e Climatologia. A composição da atmosfera terrestre. Sistemas 

de coordenadas geográficas e celestes. radiação solar. Vapor de água. Temperatura do ar e do solo. 

Circulação geral da atmosfera. Precipitação. Ventos. Nuvens. Noções de Evapotranspiração. Balanço 

hídrico. Instrumentos e Estações meteorológicas. Classificação climática do Brasil. Climas do 

semiárido nordestino. Mudanças climáticas (El ninõ e La ninã).  

Bibliografia Básica: 

VIANELLO, R.L. e ALVES, A.R. Meteorologia Básica e Aplicações, Viçosa, Imprensa 

Universitária, 1991, 449p. 

Bibliografia Complementar: 

TUBELIS, A. NASCIMENTO, F.J.L. Meteorologia descritiva - fundamentos e aplicações 

brasileiras. São Paulo, Nobel, 1980, 374p. 

VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia. Recife, Versão digital, 2006. 449p.  

 

Disciplina: Solos II 

Pré-requisito: Solos I 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Matéria orgânica, Solução do solo, alterações químicas dos minerais e das rochas e suas 

influências na formação e no comportamento dos solos, fenômeno de superfície, complexo de 

superfície, capacidade de troca catiônica e aniônica, quimiossorção, ponto de carga zero, 

interpretação de análise do solo, acidez do solo, correção da acidez do solo, amostragem do solo  

Bibliografia Básica: 

ALLEONI, L. R. F., MELO, V. F. Química e mineralogia de solos. Parte I: Conceitos básicos. Ed. 

SBCS, 2009, 695p. 

ALLEONI, L. R. F., MELO, V. F. Química e mineralogia de solos. Parte II: Aplicações. Ed. SBCS, 

2009, 685p. 

Bibliografia Complementar: 

Bertoni, José. ; Lombardi Neto, Francisco. . Conservação do solo. 7 ed. São Paulo: Ícone, 2010. 

355p. 
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Disciplina: Economia 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: Introdução ao estudo da ciência econômica. Conceitos econômicos básicos. Introdução à 

microeconomia. Introdução à macroeconomia: Sistemas econômicos. Setor público. Setor externo. 

Questões macroeconômicas atuais.  

Bibliografia Básica: 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia Micro e Macro. São Paulo: Atlas 3ª 

edição, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI, C. (Org.). Desenvolvimento e Natureza: estudo para uma sociedade sustentável. 

São Paulo: Ed. Cortez. 2003. 

May, Peter H.(Org.); Lustosa, Maria Cecília(Org.); Vinha, Valéria da (Org.). Economia do meio 

ambiente: teoria e prática . Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 318p.  

 

Disciplina: Estruturas de concreto armado 

Pré-requisito: Introdução à Ciência dos materiais 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Fundamentos do concreto armado. Propriedades do concreto. Aço e concreto armado. 

Classificações das estruturas de concreto armado. Definição de cargas e esforços solicitantes. Flexão 

simples e cisalhamento. Determinação das cargas e esforços solicitantes. Projetos de lages, pilares e 

reservatórios. 

Bibliografia Básica: 

Rocha, A. M. da. Novo curso prático de concreto armado: cálculo das estruturas de concreto 

protendido. 2. ed. Rio de Janeiro : Científica, 1972. 323 p. (Vol. 5). 

BORGES, A. C.; MONTEFUSO, E.; LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo: 

Edgard Blucher, 

Bibliografia Complementar: 

AZEREDO, H. O edifício até a sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher 

BOTELHO, M.H.C. Concreto Armado - Eu Te Amo. Editora Edgard Blucher Ltda. 
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Disciplina: Legislação e Direito Ambiental  

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Evolução do Direito Ambiental. História da legislação ambiental. Princípios 

Constitucionais do Meio Ambiente. Princípios do Direito Ambiental. A Tutela Judicial do Meio 

Ambiente. Legislação Ambiental Federal: Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos; Código Florestal; Lei 

das Unidades de Conservação; Lei de agrotóxicos; Lei de Saneamento básico e Lei de Crimes 

Ambientais. Resoluções do CONAMA. Legislação Ambiental Estadual e municipal. 

Responsabilidade jurídica em matéria ambiental (civil, administrativa e penal). Noções de 

licenciamento ambiental: Trâmite e práticas legais em nível federal, estadual e municipal. Estudos de 

caso. 

Bibliografia Básica: 

Braga, Raul Nunes. Direito e gestão ambiental. Rio de Janeiro : ADCOAS, 2004. 178 p. (Coleção 

ADCOAS). 

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11ª. Ed., São Paulo: Malheiros. 

2010. 

Bibliografia Complementar: 

Rios, Aurélio Virgílio (Org.); Irigaray, Carlos Teodoro Hugueney (Org.). O direito e o 

desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental . Brasília: IEB, 2005. 405 p.  

Sandra Cureau & Marcia Dieguez Leuzinger. Direito Ambiental. Editora: Campus, 2008, 190p. 

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010. 

ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 2ed. Amplamente Reformulado. 14ª ed., Rio de 

Janeiro: Atlas, 2012. 

 

Disciplina: Hidráulica 

Pré-requisito: Fenômenos de Transporte 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Hidrometria. Escoamento em orifícios, bocais, placas de orifício e Venturi. Escoamento em 

condutos forçados: perdas de carga contínua e localizada, fórmula universal e fórmulas empíricas. 

Condutos equivalentes em série e paralelo. Instalações de recalque: bombas hidráulicas, curvas 

características, seleção, diâmetro econômico e projeto. Órgãos acessórios das instalações, 
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reservatórios interligados. Golpe de aríete. Redes de distribuição de água: redes ramificadas e 

malhadas. Condutos interligado reservatórios. 

Bibliografia Básica: 

AZEVEDO NETO, J. M.; ALVAREZ, G. A. Manual de Hidráulica. 7
a
 ed., São Paulo. Ed. Edgard 

Blucher, 2003. 669P. 

BAPTISTA, M.; LARA, M. Fundamentos da Engenharia Hidráulica. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2003. 440p. 

Bibliografia Complementar: 

MACINTYRE, A. J. Bombas e instalações de Bombeamento. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara 1989. 

Vianna, Marcos Rocha. Mecânica dos Fluidos para Engenheiros. 4
o
 ed. Belo Horizonte: Imprimatur, 

2001. 582p. 

 

Disciplina: Higiene e Segurança no Trabalho 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 30 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceitos sobre Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho. Legislação Trabalhista aplicada 

à Segurança e Medicina do Trabalho: Norma Regulamentadora NR 04 – SESMT, NR 05 – CIPA, 

NR 06 – EPI,  NR 07 – PCMSO, NR 09 – PPRA, NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, NR 

16 – Atividades e Operações Perigosas. Legislação previdenciária. Conceitos e definições de termos 

técnicos- Risco, Higiene ocupacional, Perigo, Limite de Tolerância, Segurança no trabalho. Riscos 

Ocupacionais – Classificação, conceito e medidas de controle (EPI, EPC, Administrativa, médica, 

psicológica). Riscos em Máquinas e Equipamentos. Riscos em Eletricidade. Riscos na Construção 

Civil. Riscos em Mineração e outros riscos de interesse ambiental.  Sinalização de Segurança. Mapa 

de Risco. Acidente de Trabalho: Conceito legal, conceito prevencionista, consequências, causas; 

estatística. Investigação e Análise de  Acidentes de Trabalho. Prevenção e Combate a Princípio de 

Incêndio. Primeiros Socorros 

Bibliografia Básica:  

COSTA, A.T. Manual de segurança e saúde no trabalho. Ed. Difusão, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA-FILHO, A.N. Segurança do trabalho e gestão ambiental. Ed. Atlas, 2001. 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR 09). 

Programa de Prevenção da exposição ocupacional (NR 15). 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 07). 
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Disciplina: Estabilidade das construções 

Pré-requisito: Resistência dos materiais 

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Análise de fundações, elementos estruturais de lajes, vigas e pilares, tipos de 

carregamentos: cargas concentradas e distribuídas, esforços seccionais e desenho estrutural.  

Bibliografia Básica: 

MARGARIDO, Aluízio F. Fundamentos de Estruturas. Zigurarte Editora, São Paulo, 2003. 

BOTELHO, MANOEL H. C. Concreto Armado Eu Te Amo. Editora Edgard Blucher, v 2. 2007.  

Bibliografia Complementar: 

MASSAD, F. Obras de Terra: Curso Básico de Geotécnica. São Paulo: Oficina de Textos. 2003.  

HACHICH, W. Fundações – Teoria e Prática. São Paulo: Pini, 2 ed. 2000. 751p. 

 

Disciplina: Energia e Meio Ambiente 

Pré-requisito: Física I 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Energia. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. Fontes renováveis e não renováveis 

de energia. Planejamento energético e desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Compreensão 

dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energias: fontes convencionais (Energia 

fóssil) e fontes renováveis (solar, eólica, biomassa, geotérmica e hidroelétrica). Métodos de 

conversão e conservação de energia. Eficiência energética. Cenários energéticos Mundiais e 

tendências futuras. Recursos energéticos e matriz energética brasileira. Energias e seus impactos 

ambientais. Aspectos sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos das energias alternativas. 

Projeto de Casa Eficiente. 

Bibliografia Básica: 

GOLDENBERG, J.; VILLANUEVA, L. D. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: 

Editora EDUSP, 1998. 240p. 

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.  Energia e Meio Ambiente. Tradução técnica Flávio Maron 

Vichi, Leonardo Freire de Melo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 543p. 2003. 

TOLMASQUIM, M. T. Fontes Renováveis de Energia no Brasil. Rio de janeiro: Editora 

Interciência. CENERGIA, 2003. 515P.  

Bibliografia Complementar: 

BRANCO, S. M. Energia e meio ambiente. MODERNA EDITORA, 2004, 96p. 
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CARVALHO, J. Energia e meio-ambiente. Editora Nova Fronteira, 1980, 105p. 

 

Disciplina: Administração 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: As organizações. A administração e suas funções. O administrador e os atributos gerenciais 

básicos. Abordagens tradicionais da administração: taylorismo, fayolismo, relações humanas no 

trabalho, enfoque sistêmico. Abordagens contemporâneas da administração: gestão da qualidade total 

e reengenharia de processos. Tópicos em administração de recursos humanos. Tópicos em 

administração da produção. Tópicos emergentes. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Vol 1 e 2. São Paulo: Campus 6ª edição. 

Bibliografia Complementar: 

DAFT, Richard. Administração. São Paulo: Thomson Learnig, 1ª edição, 2005. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas 6ª edição, 

2004. 

 

Disciplina: Hidrologia Geral 

Pré-requisito: Meteorologia e climatologia, Hidráulica 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Componentes do Ciclo hidrológico. Bacias Hidrográficas. Precipitação. Noções de 

hidrologia Estatística. Infiltração de água no solo. Escoamento superficial: o método racional, o 

hidrograma de projeto. hidrograma unitário; atenuação e propagação de cheias. Águas subterrâneas. 

Evapotranspiração. Análise de vazões superficiais. Noções de Hidrossedimentologia. 

 Bibliografia Básica: 

CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia prática. Rio de Janeiro: CPRM, 1994. 372p. 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 3 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 

2002. 

Bibliografia Complementar: 

GARCEZ., L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1988. 291p. 

PORTO R. L., (org), Hidrologia Ambiental, ABRH-EDUSP, São Paulo, 414 p, 1991. 
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Disciplina: Sociologia 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) 

Ementa: Origens da produção industrial. Manufatura e revolução industrial. Revolução da 

produtividade, taylorismo. Produção em massa/fordismo. Produção enxuta/flexibilidade. Revolução 

microeletrônica e trabalho. Reestruturação industrial. Globalização e competitividade. Novas 

tecnologias na indústria brasileira. Tendências da indústria moderna. 

Bibliografia Básica: 

CASTELLES, Manoel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1ª edição, 1999 

Bibliografia Complementar: 

CATTANI, Antônio David. Dicionário Crítico sobre trabalho e tecnologia. Petrópolis: Vozes, 4ª 

edição. 2005. 

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. São Paulo: LTC Editora, 21ª edição, 2000. 

 

Disciplina: Operações Unitárias 

Pré-requisito: Hidráulica 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Fluxograma geral de um processo químico, com identificação das correntes de entrada e de 

saída e das etapas de transformação. Definição de processos unitários e operações unitárias, com 

exemplos de processos na área ambiental envolvendo ambos os tipos de transformação física e 

química. Descrição das operações unitárias de transporte: bombeamento de líquidos e 

ventilação/compressão de gases, transporte mecânico, pneumático e hidráulico de sólidos; 

sedimentação, filtração, adsorção, centrifugação, peneiramento, filtração por membranas; 

fragmentação de sólidos, coagulação e floculação e aquecimento e resfriamento de correntes líquidas 

e gasosas. 

Bibliografia Básica: 

FOUST, A.S. et. al., “Princípios das Operações Unitárias”, Editora Guanabara Dois, 1982. 

ROMBEIRO, A. J. L. O. Técnicas e Operações Unitárias em Química Laboratorial. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 1981. 

Bibliografia Complementar: 

WILLIANS, R.B. and CULP, G.L. - Handbook of Pulic Water Systems, Van Nostrand Reinhold 

Company, N.Y., 1986, 1113 p.  
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Disciplina: Obras hidráulicas 

Pré-requisito: Hidráulica, Estruturas de Concreto armado 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Aproveitamentos hidráulicos: finalidades, impactos, descrição de elementos constitutivos. 

Canais: regimes de escoamento e dimensionamento. Reservatórios: diagramas cota-área-volume, 

caudabilidade: curvas de massa e de diferenças totalizadas. Barragens de gravidade: analise de 

estabilidade, segurança ao tombamento e deslizamento, tensões no solo. Projeto duma seção estável e 

econômica. Vertedores para barragens: especificação do perfil, coeficiente de vazão, método para 

dimensionamento dum vertedor livre: equação do balanço de massa. Bacias de dissipação: análise da 

localização do ressalto para diferentes situações, dimensionamento duma bacia de dissipação 

simples. Modelos reduzidos: elementos de Analise dimensional e semelhança mecânica. Projetos de 

obras hidráulicas. Impactos ambientais de Obras Hidráulicas. 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, J. A. Obras hidráulicas. Lavras: UFLA, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Dimensionamento de pequenas Barragens para Irrigação. Lavras: Editora UFLA, 

2008. 158P. 

BAPTISTA, M.; LARA, M. Fundamentos da Engenharia Hidráulica. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2003. 440p. 

 

Disciplina: Gestão e Planejamento Ambiental 

Pré-requisito: Legislação e Direito Ambiental 

Carga horária: 60 horas (T) 

Ementa: Introdução aos conceitos de gestão ambiental, sua evolução e aplicabilidade no âmbito das 

políticas ambientais no Brasil. Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). Etapas, estruturas e 

instrumentos e metodologias do planejamento ambiental. Indicadores ambientais e planejamento. 

Planejamento Ambiental em Áreas Urbanas e Rurais. Plano diretores. Avaliação de projetos. 

Técnicas de trabalho em grupo. Série ISO 14000. Certificação Ambiental. Licenciamento Ambiental.  

Bibliografia Básica: 

Donaire, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo : Atlas , 2009. 169 p. 
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Philipi Júnior, Arlindo (Ed.) ; Romério, Marcelo de Andrade (Ed.) ; Bruna, Gilda Collet (Ed.) . 

Curso de gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2007. 1045 p. (Coleção ambiental; 1). 

Bibliografia Complementar: 

Braga, Raul Nunes. Direito e gestão ambiental. Rio de Janeiro : ADCOAS, 2004. 178 p.  

 

Disciplina: Optativa GAIA I 

Pré-requisito: função da disciplina a ser ofertada 

Carga horária: 60 horas (a creditação teórica e prática depende  da disciplina a ser ofertada) 

Ementa: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Básica: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Complementar: função da disciplina a ser ofertada 

 

Disciplina: Tratamento e Abastecimento de Água 

Pré-requisito: Química analítica e Operações unitárias 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Processos gerais de tratamento. Padrões de potabilidade. Processos gerais de tratamento: 

sedimentação simples, aeração, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. Casa de 

química. Técnicas especiais de tratamento de águas para fins domésticos e industriais. Práticas de 

laboratório. Adução, captação e reservação. Rede de distribuição: recomendações de projeto, 

dimensionamento, rede ramificada e rede malhada. Método de Hardy-Cross. Tratamento de água. 

Dimensionamento das unidades de tratamento de água. 

Bibliografia Básica: 

TSUTIYA, M.T. Abastecimento de Água. Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 643 p. 

DI BERNARDO, L.; DI BERNARDO, A.; CENTURIONE FILHO, P.L. Métodos e técnicas de 

tratamento de água. São Carlos: RIMA, 2005, 156p. 

Bibliografia Complementar: 

von SPERLING. M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3.ed. Belo 

Horizonte: DESA/UFMG, 2005. 452p.(Princípios do tratamento biológico de águas residuárias; v.1). 

LEME, F. P. Teoria  e Técnicas de Tratamento de Água. São Paulo: CETESB, 
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Disciplina: Poluição atmosférica 

Pré-requisito: Meteorologia e Climatologia 

Carga horária: 30 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceitos sobre poluição do ar. Classificação dos poluentes. Efeitos dos poluentes no 

ambiente. Poluição do ar em ambientes fechados e abertos. Medidas de emissões atmosféricas. 

Padrões de qualidade do ar. Medidas de preservação da qualidade do ar e mitigação de ruído. 

Monitoramento da qualidade do ar. Controle da poluição atmosférica. Modelos de plumas de 

contaminação. Noções de dispersão de poluentes atmosféricos. 

Bibliografia Básica: 

BRANCO, S. M. Poluição do Ar – Coleção Polêmica, São Paulo, Editora Moderna, 1996. 

MACINTYRE, A. J. Ventilação Industrial e Controle da Poluição, São Paulo, LTC, 1998. 

MELLANBY, K. Biologia da poluição – Coleção temas de Biologia, vol. 28, São Paulo, EPUSP, 

1998. 

Bibliografia Complementar: 

PHILIPPI JUNIOR, A. et al. Saneamento do meio. Fundacentro, Faculdade de saúde pública da 

USP, 1982 

FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental, São Paulo, EPU, 1998. 

 

Disciplina: Reatores bioquímicos 

Pré-requisito: Microbiologia e Fenômenos de Transporte 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Introdução à bioengenharia. Apresentação da cinética das reações homogêneas. Introdução 

à cinética de reações catalisadas por enzimas e microrganismos. Introdução ao cálculo de reatores. 

Processos enzimáticos e fermentativos (descontínuos e contínuos). Projeto de reatores bioquímicos. 

Agitação e mistura. Ampliação de escala (scale-up) em processos envolvendo microrganismos. 

Recuperação dos produtos da fermentação (downstream). Estudo de um processo bioquímico 

importante (estudo de caso). 

Bibliografia Básica: 

Borzani, W. Biotecnologia: tópicos de microbiologia industrial. São Paulo, Edgar Blucher, vol 2, 

2005. 

Fogler, H. S. Elementos de Engenharia das Reações. 3. ed. LTC, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

Bailey, J. E., “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, Singapura, 1986. 

Levenspiel, O. Engenharia das Reações Químicas. Tradução. 3. ed.. Editora Edgard Blucher, 2000. 

 

Disciplina: Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas 

Pré-requisito: Hidrologia Geral 

Carga horária: 30 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Importância dos recursos hídricos. Bacia hidrográfica. Política nacional de recursos 

hídricos. Política estadual de recursos hídricos. Instrumentos de gestão: outorga, cobrança, 

enquadramento, plano de bacia, comitês de bacia. Modelos de avaliação/gestão de recursos hídricos. 

Práticas de manejo de bacias hidrográficas. Aproveitamento hidrelétrico e controle de enchentes. 

Bibliografia Básica: 

ROCHA, J. S. M. Manejo Integrado de Bacias hidrográficas. Santa Maria: UFSM.  

TUCCI, C. E. M. Gestão da água no Brasil. Brasília: UNESCO, 

MARTINS, R. C.; VALENCIO, N. F. L. de S (orgs). Uso e gestão de recursos hídricos no Brasil. 

São Carlos: ed. Rima. 

Bibliografia Complementar: 

TUNDISI, J.G. Água no Século XXI: Enfrentando a Escassez. Editora: Rima, 1ª edição, 2003, 

256 p.  

 

Disciplina: Instrumentação e controle 

Pré-requisito: Física III  

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Instrumentação e Controle de Processos ambientais. Elementos sensores, transdutores e 

transmissores de sinais de variáveis de processos. Válvula de controle, características inerentes e 

instaladas. Análise de resposta transitória de sistemas. Sistemas lineares em malha aberta e fechada. 

Estabilidade de sistemas. Projeto e ajuste de controlador PID. Dispositivos de Aquisição de Dados, 

Monitoração e Controle; Dispositivos de Segurança. 

Bibliografia Básica: 

SMITH, C. A , and CORRIPIO, A B., Princípios e Prática do Controle Automático de Processo, 

LTC, 2009. 

OGATA, K., Engenharia de Controle Moderno. LTC, 1995. 
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Bibliografia Complementar: 

DORF, R. C., BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

NISE, NORMAN S., Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 2002. 

 

Disciplina: Análise e Avaliação de Impactos Ambientais  

Pré-requisito: Legislação e Direito Ambiental 

Carga horária: 45 horas (T) e 30 horas (P) 

Ementa: Conceitos fundamentais. Resoluções do CONAMA. Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Classificação e métodos de avaliação dos impactos 

ambientais. Medidas Mitigadoras. Programas de acompanhamento e monitoramento. Licenciamento 

ambiental. Plano de controle ambiental - PCA. Relatórios de controle ambiental – RCA. Técnicas de 

recuperação de áreas degradas. Plano de recuperação de áreas degradadas - PRAD. Estudos de caso. 

Bibliografia Básica: 

SANCHÉS, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: 

Oficina de Textos. 495p. 2006. 

CUNHA, S. B. da; GUERRA A.  J.; Avaliação e perícia ambiental; Bertrand do Brasil 

Bibliografia Complementar: 

BELTRÃO, A. F. G. Aspectos jurídicos do estudo de impacto ambiental (EIA). MP Editora, 1ª 

Edição, 2008. 144p. 

GUERRA, A. J. T. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Editora Bertrand, 8ª Edição, 2011. 420p. 

 

Disciplina: Optativa SRH I 

Pré-requisito: função da disciplina a ser ofertada 

Carga horária: 60 horas (a creditação teórica e prática depende  da disciplina a ser ofertada) 

Ementa: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Básica: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Complementar: função da disciplina a ser ofertada 

 

Disciplina: Tratamento de Efluentes  

Pré-requisito: Microbiologia e operações unitárias 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 
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Ementa: Caracterização de efluentes líquidos. Objetivos do tratamento de águas residuárias. 

Processos de tratamento: aeróbios e anaeróbios. Tratamento preliminar. Tratamento primário. 

Tratamento secundário. Tratamento terciário. Dimensionamento de Estações de Tratamento de 

Efluentes. Memorial descritivo e memória de cálculo de dimensionamento. Normatização. 

 Bibliografia Básica: 

von SPERLING, M. Princípios básicos do tratamento de esgotos. 2.ed. Belo Horizonte: 

DESA/UFMG, 2008. 428p.  

JORDÃO, E.P. & PESSOA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. Vol I, 3a. Ed. Rio de Janeiro. 

ABES/BNH, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

IMHOFF, K. ; IMHOFF, K. Manual de Tratamento de Águas Residuárias. São Paulo. Ed. Edgar 

Blucher, 1985.  

VAN HAANDEL, A. C.; MARAIS, G. O comportamento do sistema de lodo ativado - Teoria, e 

aplicações para projetos e operação. - UFPb, Campina Grande, 1999.  

 

Disciplina: Auditoria e Perícia Ambiental 

Pré-requisito: Análise e Avaliação de Impactos Ambientais 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Sistemas de Gestão Ambiental. Conceito de auditoria. Referências normativas. Tipos de 

auditoria ambiental. Equipe de auditoria. Atividades Pré - auditoria, Atividades de Auditoria e 

atividades Pós - auditoria. Procedimentos para Auditoria de campo. Gestão de um programa de 

auditoria. Objetivos e abrangência. Responsabilidades, recursos e procedimentos. Competência e 

avaliação dos auditores.Conceitos em Perícia ambiental, como se instala o processo de perícia 

ambiental, quesitos e laudos técnicos. Responsabilidade civil na degradação, poluição e dano 

ambiental. 

Bibliografia Básica: 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas. 2003. 

LA ROVERE, E. L. de (cood.) Manual de auditoria ambiental. 2.ed. São Paulo: Qualitymark,2006. 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, B. A. da. Contabilidade e meio ambiente: considerações teóricas sobre o controle dos gastos 

ambientais. São Paulo: Anna Blume. 1999. 

 

 



 

 75 

Disciplina: Monitoramento Ambiental 

Pré-requisito: Química Ambiental e Análise e avaliação de impactos ambientais 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa:  Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. Índices de qualidade de água. 

Modelos de autodepuração e qualidade de água. Monitoramento do solo. Índices de qualidade do 

solo. Escolha das variáveis a serem monitorados. Equipamentos. Monitoramento da qualidade do ar e 

de percepção de odores. Bioindicadores da poluição do ar. Equipamentos. Projetos de redes de 

monitoramento. Análise, representação de resultados e correlacionamento com fontes poluidoras. 

Normas e legislação vigentes. Padrões de qualidade nacionais e internacionais. 

Bibliografia Básica: 

CUNHA, S. B. da; GUERRA A.  J.; Avaliação e perícia ambiental; Bertrand do Brasil. 1999. 

PLANTENBERG, C. M.; AB'SABER, A. N. ; Previsão de impactos; EDUSP. 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, E.; Curso de avaliação de impactos ambientais; UFV. 

 

Disciplina: Projeto de Engenharia Ambiental  

Pré-requisito: Gestão e Planejamento Ambiental 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Elaboração de projeto de sistemas de mitigação de impactos ambientais: objetivos e etapas 

principais. Desenvolvimento de processos de mitigação de impactos ambientais. Definição das ações 

mitigadoras frente às características do problema ambiental. Desenvolvimento de projeto de sistemas 

de mitigação: fluxogramas de processo (plantas e isométricas), balanços materiais e energéticos, 

dimensionamento de unidades do processo e das suas operações unitárias. Avaliações econômicas 

preliminares de projetos. Elaboração de projetos voltados para as áreas de atuação do curso de 

Engenharia Ambiental, mostrando conhecimento adquirido nas disciplinas cursadas. 

Bibliografia Básica: 

JACOBI, P. Gestao Compartilhada dos Resíduos Sólidos. ANNABLUME, 2006, 163p. 

VILBRANDT e DRYDEN. Chemical Engineering Plant Design. McGraw-Hill, 1972.   

PETERS e TIMMERHAUS.  Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, 

1981.   

Bibliografia Complementar: 

MAIA.  Manual de avaliação de Impactos ambientais.  Curitiba: IAP.GTZ.1992.  
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Disciplina: Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos  

Pré-requisito: Microbiologia 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Introdução. Conceituação, tipos e classificação dos resíduos sólidos. Caracterização dos 

resíduos domiciliares (RSD), resíduos sólidos industriais e perigosos (RSI), resíduos de serviços de 

saúde (RSS), resíduos de construção e demolição (RCD) e de poda e capina. Aspectos sanitários, 

ambientais, epidemiológicos, econômicos e sociais dos resíduos sólidos. Legislação e normatização 

sobre resíduos sólidos. Sistemas de Gestão de resíduos sólidos. Coleta, tratamento e disposição final. 

Reciclagem. Sistemas de tratamento de resíduos comuns e industriais. Compostagem de resíduos 

orgânicos. Noções sobre projeto de aterro sanitário. Noções sobre projeto de usina de reciclagem. 

Bibliografia Básica: 

LIMA, L.M. Tratamento de Lixo. Editora Hemus, São Paulo, SP, 1985. 

CETESB - Curso básico para gerenciamento de sistemas de resíduos sólidos. Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, São Paulo - SP   

Bibliografia Complementar: 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Aterros de resíduos não perigosos: critérios para 

projetos, implantação e operação. Procedimento.NBR 13896. São Paulo: ABNT, 1997. 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Resíduos sólidos - classificação - NBR 10004. 

São Paulo: ABNT, 2004. 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Amostragem de Resíduos - procedimento - 

NBR 10007. São Paulo: ABNT, 2004. 

TRINDADE, O.S. e FIGUEIREDO, M.R. - Aterro Sanitário: Aspectos Estruturais e Ambientais. 

Prefeitura de Porto Alegre - RGS, Departamento Municipal de Limpeza Pública, 1999.  

 

Disciplina: Optativa GAIA II 

Pré-requisito: função da disciplina a ser ofertada 

Carga horária: 60 horas (a creditação teórica e prática depende  da disciplina a ser ofertada)  

Ementa: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Básica: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Complementar: função da disciplina a ser ofertada 
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Disciplina: Optativa SRH II 

Pré-requisito: função da disciplina a ser ofertada 

Carga horária: 60 horas (a creditação teórica e prática depende  da disciplina a ser ofertada) 

Ementa: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Básica: função da disciplina a ser ofertada 

Bibliografia Complementar: função da disciplina a ser ofertada 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

Pré-requisito: vide resolução do colegiado do curso de engenharia ambiental 

Carga horária: 180 horas (P) 

Ementa: Realização do Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia Ambiental, sob orientação 

de um professor. Entrega de relatório atendendo as normas do colegiado do curso de Engenharia 

Ambiental. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Pré-requisito: vide resolução do colegiado do curso de engenharia ambiental 

Carga horária: 120 horas 

Ementa: Realização do Trabalho de Conclusão de Curso, com objetivo de aprofundar e aplicar os 

conhecimentos específicos das disciplinas, sob orientação de um professor. O discente deverá 

elaborar uma proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo 

curso. O TCC envolve redação científica, análise dos resultados e apresentação do trabalho e defesa 

na forma de monografia ou artigo.  
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 DISCIPLINAS OPTATIVAS   

 

ÊNFASE 1: GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - GAIA I E GAIA II 

 

Disciplina: Tecnologias mais Limpas  

Pré-requisito: Legislação e direito Ambiental 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Identificação de aspectos e impactos ambientais em processos industriais. Fluxogramas de 

processos. Balanço de massa e energia. Ecoeficiência. Gerenciamento do processo: minimização de 

resíduos e diminuição de desperdícios. Alternativas energéticas para a indústria. Programa de 

prevenção a Poluição PP2. Identificação de oportunidades de Produção mais Limpa (P+L). 

Avaliação técnica e econômica da viabilidade de implantação de alternativas de P+L. 

Desenvolvimento de projetos de P+L. Simbiose Industrial. mercado ambiental; selos ambientais. 

Estudo de Casos. 

Bibliografia Básica: 

SENAI. Implementação de Programas de Produção mais Limpa. Porto Alegre: Senai/Unido/Inep, 

SANTOS, M.S.; RIBEIRO, F.M. Série Produção + Limpa. São Paulo: CETESB, 2005. 58p. 

Bibliografia Complementar: 

IBAMA. Manual de recuperação de áreas degradadas pela mineração: técnicas de revegetação. 

Brasília, 1990. 

KIPERSTOK, Asher ET AL. Prevenção da Poluição. Brasília: SENAI/DN, 2002. 290 p. 

 

Disciplina: Modelagem Ambiental  

Pré-requisito: Cálculo Numérico 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceitos de modelo e sistema. Classificação dos modelos. Características e finalidade dos 

modelos. Escala de modelos. Etapas na resolução de problemas: identificação, formulação e solução. 

métodos analíticos e numéricos de solução. Calibração e validação de modelos.  Simulação de 

sistemas.. Modelo de transporte de água e soluto no solo. Modelagem de dispersão de poluentes no 

ar. Modelos de qualidade de água e autodepuração de cursos d´água. Modelagem aplicada a 

processos biológicos. Tipologia dos modelos em Hidrologia. Modelos de simulação envolvendo 

processos ambientais (hidrológicos, climatológicos, biológicos, sanitários). 
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Bibliografia Básica: 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

1999. 236p. 

Bibliografia Complementar: 

ZILL, D. G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: Pioneira Thompson 

Learning, 2003. 492p. 

 

Disciplina: Planejamento e Desenvolvimento urbano 

Pré-requisito: Gestão e Planejamento Ambiental 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Teoria de planejamento. Organização do território. Consideração ambiental na planificação 

territorial regional e urbana. Uso de recursos naturais. Etapas na elaboração do plano estratégico. 

Planos diretores. Plano de uso e ocupação do solo. Planejamento da arborização urbana. Espécies  

recomendadas. Plantio e manejo da arborização urbana. Aplicação de SIG, clima e ambiente nas 

cidades, crescimento e desenvolvimento urbano.  

Bibliografia Básica: 

FAMURS. Meio Ambiente na Administração Municipal: Diretrizes para Gestão Ambiental 

Municipal. Porto Alegre: Edição FAMURS, 1998.  

Bibliografia Complementar: 

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente - As estratégias de mudanças da Agenda 21. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2.ed.,1997. 

 

Disciplina: Biorremediação 

Pré-requisito: Solos II 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceito e histórico da Biorremediação. Metabolismo microbiano e biodegradabilidade de 

compostos orgânicos. Biorremediação de solos (in situ e ex situ). Biorremediação de águas (in situ e 

ex situ). Biossorção de poluentes orgânicos. Lixiviação microbiana. Metodologia de isolamento e 

caracterização de espécies microbianas biodegradadoras. Metodologia de acompanhamento de 

reações de biodegradação. Tecnologia enzimática aplicada à biorremediação. Estudo de casos. 

Bibliografia Básica: 

LIMA, L.M.DE Q. Lixo: Tratamento e biorremediação. São Paulo: Rima, 3 ed, 2004. 265p. 
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Bibliografia Complementar: 

MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L. Mircobiologia ambiental. Embrapa Meio Ambiente, 

Jaguariuna/SP. 2008. 647p. 

 

Disciplina: Recuperação de áreas degradadas 

Pré-requisito: Solos II 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Introdução. As principais funções do solo e os mecanismos de sua degradação. Erosão do 

solo como um mecanismo de degradação ambiental. Degradação dos solos. Recuperação de solos 

degradados. Características e importância da vegetação ciliar. Recuperação de florestas ciliares. A 

importância de programas de revegetação ciliar e as perspectivas da ecologia de restauração. 

Adequação ambiental de unidades naturais e unidades de produção. Degradação e recuperação de 

áreas de caatinga. Código de mineração Etapas de elaboração do PRAD. Legislação e normas 

recuperação de áreas degradas. Impactos ambientais de projetos de irrigação e drenagem. Noções de 

agroecologia. Impactos Ambientais em empreendimentos agroflorestais e agropecuário. 

Bibliografia Básica: 

MOERI, E; Rodrigues, D. E; Andreas, N. Áreas contaminadas. Remediação e Revitalização. 1 ed. 

São Paulo: Instituto Ekos/Editora Signus., 2008. 

MOERI, E; Coelho, R ; Marker, A.. Remediação e Revitalização de áreas contaminadas. 

DE SOUSA, Gustavo Henrique. Gestão ambiental de áreas degradadas, Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 320p. 

Bibliografia Complementar: 

IBAMA. Manual de recuperação de áreas degradadas pela mineração: técnicas de 

revegetação. Brasília, 1990 

 

Disciplina: Análise de riscos 

Pré-requisito: Solos II 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceito de riscos. Objetivos e etapas da análise de riscos. Identificação: análise preliminar 

de perigos, HAZOP, análise de modos de falhas e efeitos (FMEA). Probabilidade de eventos, 

frequência de falhas, noções de confiabilidade. Riscos ambientais: identificação do perigo; avaliação 

de respostas à dose; avaliação da exposição; caracterização do risco. Limitações. Comparação entre 
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procedimentos de avaliação de impactos ambientais e avaliação de riscos. Gestão de crises: 

comunicação institucional. Estudos de caso. Legislação. Desenvolvimento de modelos de avaliação 

de riscos. Cálculo e apresentação do risco.  

Bibliografia Básica: 

MOTTA, R.S. Manual para valoração econômica de recursos ambientais. Ed. MMA. Brasília, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

CUNHA, S.B.; GUERRA, A. Avaliação e Perícia Ambiental. Rio de Janeiro. Editora Bertrand, 1999. 

VERDUM, R.; MEDEIROS, R. M.. RIMA, Relatório de Impacto Ambiental: Legislação, elaboração 

e resultados.  Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1992. 

 

Disciplina: Educação Ambiental 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Conceitos em educação ambiental como área do conhecimento teórico, científico-

metodológico e aplicado às ciências educacionais e ambientais. Histórico e perspectivas. Diferentes 

tipos de abordagens e metodologias em educação ambiental. Educação formal. A função da educação 

ambiental nos currículos de licenciatura. Conteúdos afetos a uma educação ambiental. O tratamento 

dos conteúdos programáticos de ciências e biologia para ensino fundamental e médio através da 

educação ambiental. Educação ambiental e interdisciplinaridade. Educação ambiental e educação 

informal. Imposições do desenvolvimento ecologicamente sustentado à educação ambiental.  

Bibliografia Básica: 

BRANCO, S.M.; ROCHA, A.A. Ecologia: educação ambiental: ciências do ambiente para 

universitários. São Paulo: CETESB, 1984, 206p. 

GUIMARÃES, M.. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 2010, 96p. 

Bibliografia Complementar: 

PORTO, M.F.M.M. Educação ambiental: conceitos básicos e instrumentos de ação. Belo Horizonte: 

FEAM/DESA/UFMG, 1996, 160p. 

 

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 60 horas 
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Ementa: Língua Brasileira de Sinais. Critérios diferenciados da Língua Brasileira de Sinais. 

Conhecer a Cultura Surda. Conhecimento teóricos e práticos para a comunicação com os surdos, 

utilizando-se para isso de diferentes sinais e do Alfabeto Manual, bem como apresentar os aspectos 

diferentes entre Cultura Surda e Ouvinte. Expressão corporal e facial. 

Bibliografia Básica: 

QUADROS, R.M. Educação e Surdez: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1996. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira – estudos lingüísticos. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, E. Linguagem e Surdez. Porto Alegre, ArtMed, 2003. 

 

Disciplina: Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira e Indígena 

Pré-requisito: Não requer 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, 

preconceito e discriminação. Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, 

mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de 

raça, etnia e cor no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e 

indígena. Estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema afro-brasileiros, 

indígena, miscigenação e relações étnico-raciais. Comunidades quilombolas e indígenas. Tribos 

indígenas brasileiras sua história e ocupação geográfica. Contribuições culturais indígenas e 

africanas na atual cultura brasileira. Políticas de Ações Afirmativas e Discriminação Positiva – a 

questão das cotas. 

Bibliografia Básica: 

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. 3
a
 edição. São Paulo: Pioneira, 1989.  

KABENGELE, M. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, cultura e 

civilizações. São Paulo: Global, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

LUCIANO, G. S. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de 

hoje. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006. 
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ÊNFASE 2: SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - SRH I e SRH II 

 

Disciplina: Tratamento de efluentes avançado 

Pré-requisito: Reatores bioquímicos 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Biodegradação. Princípios da digestão anaeróbica. Princípios bioquímicos e aspectos 

microbiológicos. Cinética da fermentação metânica. Fatores ambientais influenciadores do processo. 

Projeto de biodigestor. Princípios da digestão aeróbica. Fatores que afetam a digestão aeróbica. 

Descrição e funcionamento dos sistemas de lodos ativados. Noções de tratamento químico de 

efluentes. 

Bibliografia básica: 

CHERNICHARO, Carlos Augusto (Org.). Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbicos - 

coletânea T. Editora ABES. 272p. 2001. 

CHERNICHARO, Carlos Augusto L. (Coord.). Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores 

Anaeróbicos V. 2 - Editora ABES. Editora ABES. 543p. 2001. 

Bibliografia complementar: 

JORDÃO, E. P. E Pessoa, C. A. (2009). Tratamento de Esgotos Domésticos. 5ª Edição. Rio De 

Janeiro, ABES, 940p. 

 

Disciplina: Tratamento de esgoto doméstico 

Pré-requisito: Reatores bioquímicos 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa:Estudo do Sistema de Esgotos: Operações, processos, graus e tecnologias de tratamento.  

tratamento preliminar e primário de esgotos concepção e arranjos de ETEs. Rede coletora. Estações 

elevatórias. Relatório técnico preliminar. Processos aeróbios e anaeróbios de tratamento de esgotos. 

Projetos. Estudos de caso 

Bibliografia básica: 

TSUTIYA, Milton; SOBRINHO Pedro. Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. Editora ABES. 

547p.1999. 

PEREIRA, José Almir; SOARES , Jaqueline M. Rede Coletora de Esgoto Sanitário. Editora ABES- 

296p.2006. 
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Bibliografia complementar: 

CRESPO, Patrício Gallegos. Elevatórias nos sistemas de esgotos. Editora UFMG, 290p. 2001. 

CRESPO, Patrício Gallegos. Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, 131p.1997. 

 

Disciplina: Epidemiologia e saúde pública 

Pré-requisito: Microbiologia 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: A evolução do pensamento epidemiológico. Noções sobre os modelos de causalidade. 

Tipos de estudos epidemiológicos. Medidas epidemiológicas. Documentação da pesquisa 

epidemiológica.  Fundamentos para a Leitura Crítica da Literatura Epidemiológica. Conceito de 

saúde. Saúde pública. O Saneamento e a saúde pública. Doenças transmissíveis e sua relação com o 

ambiente. Ecologia das doenças. Técnicas de controle de vetores de doenças transmissíveis. 

Preocupação com a saúde na indústria. Toxicologia industrial. Programas nacionais de imunizações. 

Educação Ambiental na saúde pública. 

Bibliografia básica: 

BARROS, F.C. & VICTORA, C.G. Epidemiologia da saúde infantil: manual para diagnósticos 

comunitários. São Paulo, Hucitec, 1991. 

Bibliografia complementar: 

RASIL. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 5. ed. Brasília, 1998. 

COSTA, N.R. & RIBEIRO, J.M. Política de saúde e implantação institucional: uma abordagem para 

os anos 90. Rio de Janeiro, ENESP, 1996. 

 

Disciplina: Captação e Manejo de Água de Chuva 

Pré-requisito: Hidrologia 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Captação, armazenamento de água das chuvas. Barragens subterrâneas, barragens 

convencionais, cisternas. Dessalinizadores. Sistemas alternativos de tratamento de água para 

pequenas comunidades: técnicas e métodos de dimensionamento, construção e manejo de sistemas. 

Sistemas alternativos de desinfecção de água. Carneiro Hidráulico. Visita técnica. Estudos de caso 

Bibliografia Básica:  

CARLON, Márcia Regina. Sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva. 2005. 
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TOMAZ, P. Aproveitamento de Água de Chuva: Aproveitamento de água de chuva para áreas 

urbanas para fins não potáveis. Navegar Editora, São Paulo, Brasil, 180P. 2003. 

Bibliografia complementar: 

SILVA, Aderaldo de Souza, et al. Potencialidades da água de chuva no Semiárido brasileiro. Editora 

da EMBRAPA, 2007. 178p. 

 

Disciplina: Reuso de Águas Residuárias em Regiões semiáridas 

Pré-requisito: Hidrologia 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Sistema de Tratamentos de Águas Residuárias em regiões semiáridas. Potencial do Reuso 

em Regiões Áridas e Semiáridas. Relações Solo-Água-Planta. Balanço de Nutrientes. Necessidades 

Hídricas das Culturas. Técnicas de Disposição de Água Residuária no Solo. Aspectos Sanitários do 

Reuso de Água: Riscos Ambientais e de Saúde Pública. Legislação de Reuso. Custos de Sistemas de 

Reuso. Salinização dos Solos. Manejo da Água Residuárias nos Solos. Estudos de Casos.  

Bibliografia Básica:  

JORDÃO, E.P. & PESSOA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. Vôo I, 3a. Ed. Rio de Janeiro. 

ABES/BNH, 1995. 

SILVA, S.A. & MARA, D.D., Tratamento Biológico de Águas Residuárias Lagoas de Estabilização. 

Rio de Janeiro. ABES. 1979. 

Bibliografia complementar: 

VON SPERLING, M. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. Volume 2: 

Princípios Básicos do Tratamento de Esgotos. ABES, 1996. 

VON SPERLING, M. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. Volume 3: Lagoas 

de Estabilização. ABES, 1996.  

 

Disciplina: Projeto de Aterro Sanitário 

Pré-requisito: Estrutura de concreto armado e Análise e avaliação de impactos ambientais 

Carga horária: 45 horas (T) e 15 horas (P) 

Ementa: Disposição de Resíduos Sólidos; Quantidade e Composição dos Resíduos; Seleção do 

Local; Tipos de Aterros; Cálculo de Volume;Cálculo dos Sistemas de Drenagem; Balanço Hídrico; 

Drenagem de Gases; Tratamento de Percolados; Camada de Impermeabilização; Camadas de 

Cobertura; Estabilidade de Taludes; Sistema de Monitoramento; Legislação vigente.  
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Bibliografia Básica:  

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Aterros de resíduos não perigosos: critérios para 

projetos, implantação e operação. Procedimento. NBR 13896. São Paulo: ABNT, 1997. 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Resíduos sólidos - classificação - NBR 10004. 

São Paulo: ABNT, 2004. 

Bibliografia complementar: 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Amostragem de Resíduos - procedimento - 

NBR 10007. São Paulo: ABNT, 2004. 

 

7. Diretrizes gerais para o desenvolvimento metodológico do ensino 

 

 Os conteúdos programáticos, a serem transmitidos, dependem de características didáticas dos 

professores responsáveis pelas disciplinas. As características das disciplinas, descritas nos propósitos 

das ementas e objetivos, direcionam o desenvolvimento metodológico do ensino, os quais podem ser 

alçados por meio de atividades de pesquisa, desenvolvimentos de técnicas e metodologia com 

atividade de extensão. 

 As metodologias de ensino adotadas pelos docentes devem proporcionar ao aluno senso 

crítico para interpretar, analisar, contextualizar, comparar, contestar e concordar 

fundamentadamente, despertando sua criatividade, senso estético e ético para o exercício da 

cidadania. Além disso, as propostas metodológicas devem propiciar ao aluno condições para 

construção do próprio conhecimento, assumindo assim o professor o seu papel principal – o de 

mediador – na interação dos alunos com o objeto do conhecimento e na convivência essencial à sua 

socialização. Devem, também, buscar o desenvolvimento pleno dos pontos fortes do educando, nas 

diferentes áreas da formação dos profissionais da educação, levando-os a exercitar o julgamento 

crítico, a cooperação social, a criatividade, o espírito de pesquisa e o raciocínio lógico. 

 O professor tem a liberdade de inovar e criar novas metodologias paralelamente às 

tradicionais aulas expositivas, levando sempre em conta a participação do educando, paralelamente 

às práticas, como fator de aprendizado dinâmico. 

 O professor deverá utilizar métodos pedagógicos que estimulem a participação ativa do 

educando. As aulas expositivas podem ser ativas, na medida em que o professor após a exposição 

ofereça condições de debates, que se dinamizam pela intervenção e dúvidas levantadas pelos alunos. 

O professor poderá utilizar, ainda, como real proveito para o processo de aprendizagem: 
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- trabalhos de pesquisa preparatória das aulas, tais como leituras, discussão de casos em pequenos 

grupos, pesquisa documental e preparação de apresentações; 

- seminários, painéis e eventos similares temáticos interdisciplinares; 

- produção discente individual ou não de relatórios referentes às atividades realizadas de extensão. 

 

 Tais competências e habilidades podem ser alcançadas através da utilização de recursos de 

exposição didática, de estudos práticos em sala de aula, de estudos dirigidos e independentes, de 

seminários, entre outros procedimentos. Incluem-se procedimentos metodológicos que asseguram a 

articulação da vida acadêmica com a realidade concreta da sociedade e os avanços tecnológicos, 

incluindo, portanto, novas alternativas como os projetos de pesquisa, e novos recursos como a 

televisão, multimídia, internet, visitas técnicas, etc., considerando, entretanto, que esses recursos 

tecnológicos não podem se configurar como um fim em si mesmo, mas como um instrumento 

facilitador do processo de construção e assimilação do conhecimento, um mecanismo capaz de 

desenvolver no aluno a cultura investigativa, metodológica e uma postura criativa que lhe permite 

avançar frente ao desconhecido. 

 

7.1 Diretrizes para os Processos de Avaliação da Aprendizagem e do Curso 

 

 A avaliação do processo de ensino-aprendizagem se configura como um mecanismo 

subsidiário do planejamento e da execução. É uma atividade subsidiária e estritamente articulada 

com a execução. É uma atividade que não existe e subsiste por si mesma. Ela só faz sentido na 

medida em que serve para o diagnóstico da execução e dos resultados que estão sendo buscados e 

obtidos. 

 Vale ressaltar que, conforme estabelece a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei Nº. 9.394/96, no seu artigo 24, Alínea “A”, a avaliação da aprendizagem, enquanto 

elemento básico para a obtenção de um ensino de qualidade, deve observar os seguintes critérios: a) 

a avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais e b) que o processo avaliativo sirva de instrumento de realimentação do esforço do 

aluno. 

 Para tanto, faz-se necessário que os resultados obtidos não sejam apenas comunicados ao 

aluno, mas que sejam efetivamente discutidos, de maneira a orientar o processo ensino-
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aprendizagem, indicando possibilidades e limites do aluno e sugerindo rumos e advertindo sobre os 

riscos que podem apresentar. 

 Neste sentido, os procedimentos de avaliação adotados pelos docentes do curso envolvem 

provas escritas e orais, produções individuais e em conjuntos, seminários, atividades práticas de 

aplicabilidade de técnicas, trabalhos de pesquisa, relatórios de participação em eventos da área e 

atividades interdisciplinares e atividades complementares, visitas técnicas com posterior relato em 

sala de aula, dinâmicas de grupos, e avaliação qualitativa abordando assiduidade, participação em 

sala de aula, ética na conduta profissional, companheirismo, cumprimento as regras da organização, 

pontualidade nos trabalhos, postura profissional, comprometimento com o curso, objetivos pessoais, 

capacidade de relacionar a teoria com a prática. Todos esses procedimentos visam à melhoria e o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem no Curso. 

 O projeto pedagógico de engenharia ambiental será continuamente avaliado pelo seu Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) em conjunto com o colegiado de Engenharia Ambiental, por meio de 

reuniões periódicas, estabelecidas conforme o regimento interno do colegiado do curso e as normas 

do seu NDE. No entanto, a implementação das mudanças será encaminhada ao Conselho Superior da 

Instituição (CONSUP) para referendar e aprovar as alterações, caso existam. 

 As Normas Acadêmicas do Ensino Superior de 2007 (NAES), em vigência, em sua seção 

XIII estabelece que a aprendizagem será feita em cada semestre letivo, compreendendo: I) a 

apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas e b) atribuição de notas aos alunos 

através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no exame final, quando for o caso.  

 A NAES (2007), estabelece procedimentos e orientações referentes a: I) Da Matrícula 

Institucional, II) Da Inscrição em Disciplinas, III) Do Estágio, IV) Da matrícula de transferência 

Interna e Externa; V) Da matrícula na categoria de aluno Especial, VI) Da matrícula decorrente de 

Convênio, intercâmbio ou acordo cultural; VII) Da matrícula na categoria de aluno ouvinte; VIII) Do 

Trancamento da inscrição em disciplina; IX) Do aproveitamento de disciplinas; X) Do curso de 

Férias; XI) Do exercício domiciliar; XII) Das disposições gerais. 

 Além das Normas Acadêmicas do Ensino Superior de 2007, o colegiado do curso dispõe de 

normativas (resoluções) no âmbito do colegiado, a saber: a) resolução que trata do Regimento 

interno do colegiado; b) resolução específica que trata das atividades complementares; c) resolução 

específica que trata do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e d) resolução específica que trata do 

estágio supervisionado do curso. 
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8. CORPO DOCENTE EXISTENTE 

 Para o curso de Engenharia Ambiental o campus Vitória da Conquista conta, atualmente, com 

os docentes que trabalham no Curso Técnico em Meio Ambiente, nos demais cursos técnicos e no 

Curso de Engenharia Elétrica, sendo: 8 professores doutores, 11 mestres e 2 especialistas, os quais 

disponibilizarão parte de sua carga horária para atuarem no presente curso. 

ANDREA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA 

GIOVANILTON FERREIRA DA SILVA 

Tabela 8 – Quadro de docentes 

PROFESSORES 

EFETIVOS 
MAT. ADM. 

REG. 

TRAB. GRADUAÇÃO/HABILITAÇÃO TITULAÇÃO 
CL_NIV 

Anderson Marques 
De Oliveira 

151735-5 02.01.06 DE Licenciatura em Química       Doutorado E-1 

Edson Pinto Santana 155482-2 23.10.06 DE Engenharia Elétrica Mestrado E-1 

Enrique Peter Rivas 
Padilla 

152161-3 01.02.06 DE Bacharel em Física Doutorado E-1 

Gleide Nascimento 
Azevedo 

130159-6 05.05.99 DE Engenharia Sanitária Mestrado D-3 

Jacson Tavares De 
Oliveira 

119110-4 27.02.96 DE Licenciatura em Geografia Doutorado E-1 

Jorge Ricardo De 
Araújo Kaschny 

129978-2 06.11.06 DE Bacharelado em Física Doutorado E-1 

Jossana Maria De 
Souza Ferreira 

156948-0 22.03.07 DE Engenharia Elétrica Doutorado E-1 

Lucineide Balbino Da 
Silva 

154917-1 06.11.06 DE Engenharia de Materiais Doutorado E-1 

Luiz Eloi Da Silva 137896-5 26.02.07 DE Engenharia Química Mestrado E-2 

Lurimar Smera 
Batista 

155482-1 17.10.06 DE Matemática Doutorado E-1 

Manoel Nunes 
Cavalcanti Junior 

132520-2 30.04.03 DE Licenciatura e Bacharelado em História Mestrado E-3 

Maria Laura Souza 
Silva 

125386-4 24.12.97 DE Licenciatura em Biologia Mestrado E-1 

Marilda Borin Da 

Cunha 

110704-7 07.02.95 DE Licenciatura Plena Ciências Físicas e 

Biológicas 

Mestrado E-2 

Nelma Bispo Silva 120198-0 13.10.97 DE Licenciatura Plena em Biologia Mestrado D-4 

Paulo Marinho De 
Oliveira 

130160-8 05.05.99 DE Engenharia Agrícola Doutorado Especial 

Rodrigo Gusmão 

Cavalcante 

152161-4 01.02.06 DE Engenharia Elétrica Mestrado E-1 

Selma Rozane Vieira 133927-4 24/10/06 DE Bacharelado em Física Doutorado E-1 

Tácio Luis De A. 
Conceicão 

130160-5 05.05.99 DE Engenheiro Agrônomo Mestrado E-3 

Wesley De Almeida 

Souto 

124112-7 05.05.99 DE Engenharia Elétrica Doutorado E-4 

Wilton Lacerda Silva 119109-1 27.02.96 40H Engenharia Elétrica Mestrado E-4 

Felizardo A. Rocha 1643081-6 04.12.2008 DE Engenheiro Agrícola Doutorado D304 

Joseane O. da Silva   DE Engenheira Agrônoma Doutorado D304 

Carlos A. Silva 
Santos 

  DE Engenheira Agrônomo Mestrado D301 

Leonardo M. Santos    Licenciatura em Biologia Mestrado  

Altermar Vilar dos 
Santos 

  DE Engenheiro Civil Doutorado D504 

Andrea L. O. Ferreira   DE Engenheira Química Doutorado  

Carlson ???    Engenheira Agrônomo Mestrado  

Giovanilton F. da 
Silva 

  DE Engenheira Química Doutorado  
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9. PLANO DE CARREIRA DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

  

 A carreira docente no magistério federal é disciplinada pelos Artigos 13 a 20 da Lei nº. 8.112, 

de 11/12/90 (D.O.U. de 12/12/90), estando às atribuições, os deveres, as responsabilidades e os 

direitos inerentes ao cargo ora ocupado previstos na Lei nº. 7.596, de 10/04/87 (D.O.U. de 13/04/87), 

no anexo ao Decreto 94.664, de 23/07/87 (D.O.U. de 24/07/87) que aprova o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, reestruturada pela Lei n.º 11.344 de 08/09/06 

(D.O.U. de 11/09/06) na Lei nº. 8.112, de 11/12/90 que disciplina o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Federais, sem prejuízo do disposto na Portaria nº. 475, de 26/08/87 (D.O.U. de 31/08/87). 

Mais recentemente, os servidores públicos federais tiveram seu plano de carreira reestruturando pelo 

Lei Nº 12.772, de 28/12/2012, tanto no âmbito dos institutos federais quanto das universidades. 

 Os profissionais Técnico-administrativos em educação têm sua carreira regulamentada pelos 

Artigos 13 a 20 da Lei nº. 8.112, de 11/12/90 (D.O.U. de 12/12/90), estando às atribuições, os 

deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ora ocupado previstos na Lei nº. 7.596, 

de 10/04/87 (D.O.U. de 13/04/87), no anexo ao Decreto 94.664, de 23/07/87 (D.O.U. de 24/07/87) 

que aprova o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, reestruturada pela 

Lei n.º 11.344 de 08/09/06 (D.O.U. de 11/09/06) na Lei nº. 8.112, de 11/12/90 que disciplina o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, sem prejuízo do disposto na Portaria nº. 475, de 

26/08/87 (D.O.U. de 31/08/87). 

 

Políticas de qualificação docente e técnico-administrativa 

 

 As políticas de qualificação desenvolvidas no âmbito do IFBA-BA estão delineadas no plano 

de ações específico, aprovado pelo Conselho Diretor, que tem por objetivo implementar um processo 

permanente de melhoria qualitativa do trabalho organizacional, através da valorização e do 

desenvolvimento dos talentos humanos da organização – docentes e técnico-administrativos. As 

ações objetivam, principalmente, capacitar os profissionais para o melhor desempenho de suas 

funções e criar condições de incentivos e adequações funcionais com vistas à elevação dos níveis de 

motivação e compatibilização dos profissionais ao cargo. 
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10. ESTRUTURA FÍSICA 

 

O IFBA, campus da Vitória da Conquista, está instalado numa área de 40.000 m² sendo que 

as principais áreas de uso da instituição são apresentados conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9- Estrutura Física da Unidade de Ensino 

ÁREAS PRINCIPAIS DA 

ESCOLA 

 

m
2 

ENSINO 

ACADÊMICO % 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL % 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 

 

5.846,30 ---- ---- 

SALAS DE AULA 

 

904,85 38% 54% 

LABORATÓRIOS 

 

1.208,50 38% 54% 

 

De acordo com o Convênio 081/2005 do MEC/SESu/CEFET-BA, através do Plano de 

Trabalho Plurianual, PTA 2005 - 2007, estão sendo construídos os Módulo I de Engenharia 

composto por 6 (seis) salas de aulas, 2 (dois) laboratórios e 2 (dois) sanitários perfazendo uma área 

de 746,24 m
2
 e o Módulo II composto por 4 (quatro) salas de aulas, 2 (duas) salas de professores, 2 

(dois) laboratórios e 2 (dois) sanitários perfazendo uma área de 746,24 m
2
, totalizando uma área total 

construída de 1.492,48 m
2
.  

 

10.1. Laboratórios Existentes 

  

 O IFBA, campus de Vitória da Conquista conta com laboratórios para atender aos cursos 

técnicos existentes e que após adaptações poderão servir ao curso de Engenharia Ambiental. 

 

Tabela 10 – Laboratórios existentes  

Item 
Área de 

Conhecimento 
Denominação Capacidade Quantidade 

1 Informática Informática 20 4 

2 Desenho Desenho e Projetos Eletromecânicos 30 1 

3 Eletromecânica Máquinas Térmicas 30 1 

4 Eletromecânica Produção Mecânica  40 1 

5 Eletromecânica Metrologia 20 1 
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6 Eletromecânica Máquinas Elétricas 20 1 

7 Eletromecânica Automação Ind. e Sist. Eletropneumáticos 20 1 

8 Eletricidade Instalações Elétricas 20 1 

9 Eletricidade Medidas Elétricas 20 1 

10 Soldagem Soldas Oxi-acetilênica / Elétrica 20 1 

11 Eletrônica Eletrônica Geral e Digital 20 1 

12 Eletrônica Automação  20 1 

13 Eletrônica Sistemas Microprocessados 20 1 

14 Eletrônica Manutenção Eletrônica 20 1 

15 Meio Ambiente Água e Esgoto 20 1 

16 Meio Ambiente Solos e Geologia 20 1 

17 Meio Ambiente Hidráulica  20 1 

18 Meio Ambiente Microbiologia 20 1 

19 Física Física 20 1 

20 Química Química Geral e Analítica 20 1 

21 Biologia Biologia /Microbiologia 20 1 

22 Eletromecânica Acionamentos Elétricos 20 1 

 

 

10.2. Laboratórios a serem implantados para o curso de Engenharia Ambiental 

 Além dos laboratórios existentes serão construídos 8 (oito) novos laboratórios, a saber: 

 Laboratório de Química; 

 Laboratório de Solos II; 

 Laboratório de Análise de Resíduos Sólidos; 

 Laboratório de Análise de Efluentes Líquidos; 

 Laboratório de Climatologia e Hidrologia; 

 Laboratório de Zoologia e Botânica;  

 Materiais para Construção Civil 

 

 Todos os laboratórios terão capacidade de atender pelo menos 30 alunos por turma.  Os 

laboratórios a serem utilizados para graduação em Engenharia Ambiental são mostrados na Tabela 

11. 
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Tabela 11 – Laboratórios que serão utilizados  

Laboratório Área Física (m
2
) Cap. de Alunos 

Eletricidade 90 30 

Física 90 30 

Interdisciplinar* 90 50 

Simulação Computacional* 90 50 

Química 90 30 
Tratamento de Água 90 30 

Hidráulica e hidrologia 120 30 

Microbiologia e Bioquímica 90 30 

Botânica 90 40 

Zoologia 90 40 

Geomática 90 40 

Solos 90 40 

Geologia Geral 90 40 

Análise de Resíduos Sólidos 90 40 

Química e Fenômeno dos Transportes 90 40 

Análise de Efluentes Líquidos 90 40 
* Em implantação conforme PTA 2005-2007 aprovado pelo MEC/SESu/CEFET-BA Convênio 081/2005 

 

 

11. INVESTIMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL 

 A implantação do curso superior requer investimentos adicionais no que tange a contratação 

de docentes e de técnicos administrativos assim como ampliação do número de salas de aulas e de 

laboratórios, bem como, reformas em alguns em espaços existentes. O cronograma de contratações e 

aquisições previstas para o exercício 2009 – 2011 é demonstrado nas tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12 - Quantitativo de docentes e de técnicos administrativos a serem contratados de acordo 

com o exercício 2009 – 2011 

Quantitativo/Ano 2009 2010 2011 TOTAL 

Docentes 5 5 5 15 

Téc. Administrativo 5 5 0 10 

Técnico de laboratório 3 0 3 6 

       

 

Tabela 13 - Reformas/Mobiliários/Acervo/Equipamentos para o exercício 2009 - 2011 

Ano 2009 2010 2011 TOTAL 

Valor  R$ 800.000,00   R$ 600.000,00   R$ 500.000,00   R$ 1.900.000,00  
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12. BIBLIOTECA 

 A Biblioteca é um órgão suplementar especialmente projetado e construído para atender ao 

curso de Engenharia Elétrica e reúne um acervo de livros, periódicos, teses, mapas, filmes, folhetos, 

discos, dispositivos e publicações organizadas de forma acessível,  serviços de referência, 

equipamento de CD-ROM, DVD, áreas para consultas e exposições. O controle bibliotecário é 

informatizado, utilizando Banco de Dados com arquitetura cliente / servidor com uma interface 

gráfica amigável para catalogação de livros, periódicos e, multimeios, reserva, empréstimos e 

devolução de materiais; pesquisa e microcomputadores para trabalho de digitação e também, a 

consulta e troca de mensagens entre usuários, por meio da internet. Existem salas reservadas para 

estudo em grupo e ambientes para estudo individualizado. 

 

12.1 Estrutura Organizacional 

 A biblioteca conta com os setores de processamento técnico e de atendimento ao público. 

Quanto ao processamento técnico, adotará o sistema decimal de Dewey (CDD) e para classificação 

de autor a tabela “PHA”, para catalogação será utilizado o “AACR2” Código de Catalogação Anglo-

Americano, informatizado. 

 

12.2 Horário de Atendimento 

Segunda a sexta – feira 07:10 -  21:30 h 

Sábado 13:30 -  17:30 h 

 

12.3 Serviços Oferecidos 

Para atender seus usuários a Biblioteca oferece os seguintes serviços: 

 

 Empréstimo domiciliar  

 Consulta no local - aberta ao público em geral; 

 Serviço de referência - serviço de assistência ao usuário no uso de fontes de informação e na 

utilização dos recursos informacionais existentes na; 

 Reserva - a obra que estiver emprestada poderá ser reservada, a pedido do usuário, no balcão 

de atendimento; 
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 Visitas guiadas - oferece visitas guiadas pelo bibliotecário as dependências da Biblioteca, com 

exposição dos serviços e produtos oferecidos; 

 Normalização - A Biblioteca subsidia as publicações da Instituição na área de normalização de 

trabalhos técnicos, além do registro de ISBN, ISSN e depósito legal. Haverá também o serviço de 

catalogação na fonte para os usuários mediante agendamento antecipado. 

 

12.4 Usuários 

São considerados usuários da Biblioteca alunos, professores e funcionários do IFBA. 

Usuários não vinculados ao IFBA poderão, apenas, consultar o acervo e retirar a obra para cópia, 

mediante apresentação de documento de identidade. 

 

12.5 Empréstimo: Restrito e Individual 

 

Formas: 

 À disposição dos alunos de ensino médio, alunos dos cursos técnicos, de graduação, 

professores e funcionários; 

 Limitado o número de empréstimo por usuário na seguinte proporção: alunos e funcionários 

(03 itens), professores (5 itens); 

 Limitado o prazo para empréstimo em: 05 dias para aluno e funcionários e 08 para 

professores; 

 A solicitação de empréstimo é feita no balcão de atendimento, mediante a apresentação da 

carteira da biblioteca; 

 As multas por atraso são punidas através da suspensão do direito de empréstimo por quantos 

dias tenha sido o atraso. 

 

Consulta 

 

O acesso aos documentos é livre, possibilitando ao usuário selecionar os itens do seu 

interesse. Para consulta no local o usuário terá a sua disposição livros, periódicos e multimeios 

(DVD, CD-ROM, fitas de vídeo, etc). O usuário também terá acesso a internet, através de terminais 

instalados na sala de leitura, em cabines individuais.  
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Haverá disponível para o usuário uma lista de endereços eletrônicos, organizada por assunto, que 

será atualizada periodicamente com a finalidade de guiá-lo em suas pesquisas. 

 

 

 

 

Processamento técnico 

Para seu tratamento técnico, são utilizadas as ferramentas de aceitação internacional: para o 

arranho nas estantes, a classificação Decimal de Melvil Dewey (CDD); para a catalogação a 

AACR2- Código de catalogação Anglo – Americano e para a classificação do autor a tabela Cutter. 

 

Automação 

Para automatizar o acervo será utilizado um software de gerenciamento de biblioteca, que 

apresente as seguintes características: 

 

 Processo gerencial: Controle financeiro dos recursos orçamentários para aquisição de material 

bibliográfico; Emissão de cartas cobrança; Controle de recebimento de livros, periódicos e outros 

materiais; Controle de assinaturas de periódicos; Emissão de relatórios de entrada e recebimento 

de documentos por período; Emissão de relatórios de circulação e empréstimo, por  período; 

Emissão de etiquetas ( empréstimo, código de barras); Contabilização de estatísticas, 

processamento técnico, atualização listas de autoridades por período. 

 

 Processamento técnico: campos e códigos de catalogação AACR2, segundo nível, para todo tipo 

de documento; Entrada de dados on-line; Formato MARC 21 dos registros bibliográficos para 

exportação e importação, geração de etiquetas de código de barras para empréstimo e etiqueta de 

lombada dos documentos, inclusão de novos exemplares de um mesmo titilo, manutenção 

controle de autoridade (nomes, assuntos, títulos); Cópia de registro facilitando o cadastro de 

materiais com edições diferentes; Controle de periódicos com Kardex e indexação de artigos. 

 

 Circulação de materiais: Controle de empréstimo para qualquer tipo de documento, reserva, 

cobrança personalizada com prazos diferenciados por tipos de materiais e usuários, devoluções, 

renovações, atrasos, cobranças de devolução, multas e suspensões ; Controle de usuário e de 

materiais para fins de definição automática de prazos e condições de empréstimo e uso; Emissão 



 

 97 

de relatórios referentes ao processo de empréstimo; Bloqueio automático para usuários que 

atingiram um dos limites estabelecidos; Estatísticas por usuário, material, classe de assunto, hora, 

data, etc. 

 Busca: ofereça ao usuário a possibilidade de construção de estratégias que podem utilizar 

quaisquer campo do banco de dados, conectores booleanos, fragmentos de palavras, etc. Com o 

resultado da busca  seja possível acional varias funções como reserva, empréstimo, impressão, 

entre outras. 

 

12.6 Política de atualização de acervo 

A política de desenvolvimento da biblioteca será: 

 Cobertura – Integral da bibliografia básica constante dos programas de ensino e de expansão; 

 Acompanhamento dos novos lançamentos, de modo a manter o acervo permanentemente 

atualizado. 

 

12.7 Recursos Humanos 

 A biblioteca contará com duas bibliotecárias, 2 Assistentes de Administração, dois auxiliares 

de biblioteca e estagiários. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO I 
 

PLANO DE TRABALHO 1/3 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

 

 

Órgão/Entidade Proponente 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA – CEFET-BA 
C.N.P.J. 

13.941.232/0001-96 

Endereço 

RUA EMÍDIO DOS SANTOS, S/Nº - BARBALHO 

Cidade 

SALVADOR 
UF 

BA 
CEP 

40300-010 
DDD/Telefone 

71-2102-9463 
E.A 

FEDERAL 

Conta Corrente 

ÚNICA 
Banco 

001 
Agência 

2798-7 
Praça de Pagamento 

SALVADOR 

Nome do Responsável 

AURINA OLIVEIRA SANTANA 
CPF 

094.525.245-53 

CI/Órgão Expedidor 

0.559.462-45 SSP-BA 
Cargo 

PROFESSORA 
Função 

DIRETORA 

GERAL 

Matrícula 

026827-1 

Endereço  
LOTEAMENTO JARDIM OLIVEIRA, RUA B, QUADRA E, LOTE 09, Nº 185, CABULA – 

SALVADOR - BA 

CEP 

41200-570 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

Título do Projeto   

Período de Execução 

 

Implantação do Curso Superior de Engenharia 

Ambiental na UE de Vitória da Conquista 

Início 

01/2009 

Término 

07/2011 

Identificação do Objeto  

Proposta para implantação do Curso Superior de Engenharia Ambiental na Unidade de Vitória da Conquista do CEFET-BA, 

contendo as demandas referentes aos recursos para construção e reformas, aquisição de materiais e equipamentos para os novos 

laboratórios. 

 

http://www.ibge.org.br/
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Justificativa da Proposição  

           A cidade de Vitória da Conquista, terceira cidade da Bahia em população e expressão econômica, polariza cerca de 90 

municípios do sudoeste do estado, chapada diamantina e do norte de Minas Gerais, área esta que abriga mais de 2 milhões de 

habitantes. Nos últimos anos (notadamente na última década) a cidade passou por uma verdadeira revolução no que tange a 

implantação de Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão; consolidando-se como centralizadora regional das ações de 

desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

       O uso dos recursos naturais, sem o conhecimento e a observância da sistemática de suas interações, vem gerando e 

potencializando impactos negativos nos meios rurais e urbanos. 

        Os principais componentes do ambiente – rochas, solos, água, vegetação e fauna – coexistem em permanente e dinâmica 

interação, respondendo à interferências naturais (intemperismo e modelagem da paisagem) e àquelas de natureza antrópica 

(uso/ocupação da paisagem), os quais afetam e modificam o equilíbrio interno do sistema ambiental. Nesses compartimentos 

naturais – bacias/sub-bacias hidrográficas – o planejamento e gerenciamento deve incorporar todos os recursos 
naturais/ambientais da área de drenagem da bacia e não apenas o hídrico. A abordagem adotada deve integrar os aspectos 

ambientais, sociais, econômicos, políticos e culturais, com ênfase no primeiro, pois a capacidade ambiental de dar suporte ao 

desenvolvimento de atividades produtivas possui sempre um limiar, a partir do qual todos os outros aspectos serão 

inevitavelmente afetados. 

            Os distúrbios ambientais decorrentes das ações antrópicas são preocupações tanto nas cidades como em áreas rurais. A 

produção de quantidades crescentes de lixo domiciliar, industrial e hospitalar; o aumento no volume de efluentes domésticos e 

industriais, lançados sem tratamento adequado nos cursos de água; a poluição atmosférica decorrente da emissão de gases por 

parte das industrias e automóveis, são exemplos de problemas observados no dia a dia de nossos centros urbanos. No tocante ao 

sistema agroflorestal, as conseqüências diretas do uso irracional dos recursos naturais são a redução da produtividade, 

assoreamento e poluição dos cursos d'água e do ecossistema e perdas na biodiversidade, o que em última análise vão gerar 

pobreza, fome e desemprego. A perda da sustentabilidade traz entre outros efeitos o êxodo rural, gerando sérios problemas 
sociais no meio urbano. Portanto, o uso sustentado do meio ambiente passou a ser uma questão de sobrevivência das populações. 

Toda esta problemática localizada e regional de gestão incorreta dos recursos ambientais, levam a condições 

impactantes mais grandiosas, que vão além das fronteiras dos municípios, estados ou mesmo países, tomando dimensões 

mundiais. O efeito estufa, as mudanças no ciclo hidrológico, as chuvas ácidas, entre outros fatores, são problemas mundiais, mas 

com origem em regiões específicas. Para se ter uma idéia da magnitude destes problemas, consultores ambientais ligados a FAO 

(ONU), especulam que a temperatura média do globo terrestre deve subir em torno de 30 C até meados deste século, tornando a 

vida animal e vegetal insustentável em certas regiões do globo. Segundo este mesmo corpo técnico, a crise de água doce sobre a 

terra será a maior responsável por guerras no século vinte e um, até o ano 2025, segundo cálculos da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), vai haver falta de água em 48 países no mundo, atingindo 1,4 bilhão de pessoas ( A TARDE, 29/08/1999). 

Deixando-se um pouco de lado as macro-discussões, e centrando a preocupação em Vitória da Conquista e sua região 

de influência, verifica-se que ao longo dos anos o saneamento ambiental nunca teve o tratamento adequado, nunca foi encarado 

da forma necessária: abastecimento de água de má qualidade e insuficiente; coleta e depósito de resíduos sólidos ao tempo, 
promovendo a contaminação dos solos e das águas; inexistência de tratamento ou tratamento inadequado de efluentes 

domésticos e industriais (esgoto), que são lançados nos cursos d'água; inexistência de drenagem pluvial são alguns dos muitos 

problemas que afligem as cidades da região do Sudoeste Baiano, e Norte de Minas Gerais, polarizadas por Vitória da Conquista-

BA. 

 No tocante às áreas rurais, o desmatamento desordenado _ reduzindo a biodiversidade, o assoreamento dos cursos de 

água em decorrência da erosão; a contaminação das águas por agroquímicos em geral e dejetos animais; a salinização de vastas 

áreas irrigadas, convergindo para a esterilização das mesmas, são exemplos de problemas de ordem ambiental que acontecem.  

O gerenciamento incorreto de resíduos e efluentes nas atividades agroindustriais; os impactos ambientais decorrentes 

das atividades geradoras de energia e de mineração são também problemas sérios em Vitória da Conquista e região. O 

desabastecimento de água e a falta de segurança hídrica ainda é um flagelo para o povo do semi-árido. 

A necessária sensibilização da comunidade regional para com a questão ambiental, deverá ser assegurada através do 
caráter permanente e intensivo das ações a serem implementadas. Neste aspecto, a educação ambiental assume importância 

relevante na formação de uma sólida consciência dessa questão, vindo a produzir, no futuro, alterações comportamentais 

minimizadoras de impactos ambientais negativos. A criação de uma rede de educação ambiental regional é uma das propostas 

pertinentes, devendo contemplar: campanhas sistemáticas na área de capacitação/reciclagem de técnicos, produtores, industriais 

e lideranças em temáticas afins, com a utilização dos meios de comunicação com alcance local e regional, para efeito de 

divulgação, além, evidentemente, da formulação de uma política de educação ambiental para a Região. 

Disso tudo fica claro a necessidade de compreender a questão ambiental como um todo, cuja complexidade não pode 

ser abrangida pelo paradigma exclusivamente técnico preponderante no século 20. A criação de novas perspectivas demanda não 

apenas ações do poder público municipal na fiscalização e no cumprimento das leis ambientais, para preservar os direitos das 

gerações futuras. São necessários, também, investimentos e ações afirmativas do Estado e da sociedade civil organizada, na 

educação e na formação da consciência ambiental.  

Para que isso de concretize é preciso prover condições para a criação de alternativas de desenvolvimento econômico 
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sustentável, que ofereçam oportunidades ao homem de redefinir sua relação com o meio ambiente. O Engenheiro Ambiental, tal 

como está estabelecido nos parâmetros curriculares do Curso, poderá e deverá participar ativamente nesse processo de 

construção de um novo modelo de desenvolvimento, atuando de forma interdisciplinar nas diversas ações que sejam necessárias 

ao enfrentamento dessa realidade. De acordo com o MEC (2005), na Bahia não existe nenhum curso reconhecido de Engenharia 

Ambiental, o único curso nesta área, credenciado pelo Ministério da Educação no nordeste, é o da UNIPAC em Recife, no 

estado de Pernambuco. 

Diante da escassez de Cursos na área de Engenharia Ambiental em todo o nordeste brasileiro, e principalmente de 

cursos que foquem os impactos das atividades humanas ao ambiente semi-árido é que o CEFET/BA em Vitória da Conquista 

vem propor a criação do curso de Engenharia Ambiental com ênfase em três áreas, a saber: 1 - Gestão e educação ambiental; 2 - 

Análise e Avaliação de Impactos Ambientais; 3 – Saneamento ambiental e gerenciamento de recursos hídricos. 

A implantação de mais um curso superior de engenharia nesta instituição _ já foi implantado Engenharia Elétrica, está 

em sintonia com a política de expansão e interiorização da Educação Tecnológica, conduzida pelo Ministério de Educação nos 
últimos anos, cujo objetivo central é o desenvolvimento tecnológico do país, com inclusão social e sustentabilidade ambiental.  
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ANEXO II 

 

PLANO DE TRABALHO 2/3 
 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE) 

 

Meta 
Etapa 

Fase 
Especificação Indicador Físico 

Duração 

   Unidade Quantidade Início Término 

01 

 

01 

 

Construção de um módulo para agregar 

novos laboratórios e reforma dos antigos 

un 

 

01 

 

02/2009  

 

07/2009 

 

02 

 

01 

 

Aquisição de materiais de consumo para 

laboratórios 

un 01 02/2009 07/2011 

03 01 Aquisição de equipamentos para novos 
laboratórios 

un 01 07/2009 07/2011 

04 01 Aquisição de acervo bibliográfico un 01 02/2009 07/2011 

 

 

 

 

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

 

Natureza da Despesa  Total Concedente Proponente 

Código Especificação R$ 

 

R$ 

 

 

44.90.00 

 

 

Construção de um módulo para agregar novos 

laboratórios e reforma dos antigos 

600.000,00 

 

600.000,00 

 

 

44.90.00 

 

 

Aquisição de equipamentos para novos 

laboratórios 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

 

33.90.00 
 

Aquisição de materiais de consumo para 
laboratórios 

180.000,00 
 

180.000,00  

44.90.00 Aquisição de acervo bibliográfico 120.000,00 120.000,00  

 TOTAL GERAL R$ 1.900.000,00 1.900.000,00  
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ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO 3/3 
 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

 

CONCEDENTE (2009) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

1, 2, 4  700.000,00  

 

   

 

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

3 100.000,00      

CONCEDENTE (2010) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO  ABRIL MAIO  JUNHO 

2, 3, 4  600.000,00     

 

META JULHO AGOSTO  SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

       

CONCEDENTE (2011) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

2, 4  100.000,00  
 

   

 

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

3 400.000,00      

 

7. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SETEC/MEC, para os efeitos e sob as 

penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou  qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 

orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 

                                                                                                                                     Pede Deferimento 

 

 

              ---------------------------------------------------                                     ----------------------------------------------------- 

                          Local e Data                                                                                                  Proponente 

                                                                                                                                     Prof. Aurina Oliveira Santana  

                                                                                                                                                Diretor Geral 

 

 

8. APROVAÇÃO  PELO  CONCEDENTE 

Aprovado 

 

            -----------------------------------------------                                               --------------------------------------------------- 

                       Local e Data                                                                                           Concedente 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

Semestre Período Disciplina Carga horária 

   Teórica Prática Total 

   

Professor  

 

Objetivos 

 

 

Habilidades e Competências 

 

COMPETÊNCIAS: 

 

HABILIDADES: 

 

 

Metodologia 

 

 

Ementa 

 

 

Conteúdo Programático 

 
 

 

Sistema de Avaliação 

 

 

Bibliografia Básica  

 

 

Bibliografia Complementar  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Professor 

 

 

__________________________________________ 

Coordenador do curso de Engenharia Ambiental 

 


