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CURSO(S): ENGENHARIA SANITÁRIA 
 
SEMESTRE/ANO: I/2018                                  PRÉ-REQUISITOS:  
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso tem como objetivo formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao 
controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas  sobre  o  
meio  ambiente,  de  modo  a  atender  as necessidades  de  proteção  e  utilização  dos  recursos  naturais  de  
forma  sustentável,  aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos 
projetos de obras  de  saneamento,  que  envolvem  sistemas  de  abastecimento  de  água,  sistemas  de 
esgotamento  sanitário,  sistemas  de  limpeza  urbana,  bem  como  no  desenvolvimento  de políticas  e  
ações  no  meio  ambiente  que  busquem  o  monitoramento,  o  controle,  a recuperação e a preservação da 
qualidade ambiental e da saúde pública. 
  
EMENTA: Causas da crise ambiental atual. Problemas ambientais de caráter global. Gerenciamento ambiental. Estudos 
de impactos ambientais. Efeitos da poluição da água sobre os ecossistemas aquáticos e a saúde humana. 
Características dos efluentes líquidos e sistemas de tratamento. Aspectos gerais da poluição do ar. Efeitos da 
poluição do ar. Controle da poluição do ar. Gerenciamento de resíduos sólidos. Poluição do solo. Legislação 
ambiental: PCA, RCA e RIMA, EIA. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Apresentar para os discentes estudos de casos que evidenciam a realidade atual da crise ambiental através de: 
planos de controle ambientais, relatórios de controles ambientais, relatórios de impactos ambientais e estudos 
de impactos ambientais. Apresentação de planos de controle  ambiental e de auditorias ambientais como 
ferramenta de gestão.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Proporcionar conhecimento técnico cientifica na área gestão ambiental visando minimizar os impactos 
ambientais que ocasionam a crise ambiental. 
 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
01 22/02 09:20 – 11:50 03 -Apresentação da disciplina: ementa, objetivos, conteúdo 

programático e sistema de avaliação 
02 01/03 09:20 – 11:50 03 -Causas da crise ambiental atual 

-Problemas ambientais de caráter global 
03 08/03 09:20 – 11:50 03 -Tratamento de água (SEM) 

-Legislação ambiental 
04 15/03 09:20 – 11:50 03 -Ambientes construídos (SEM) 

-Legislação ambiental (continuação) 
05 22/03 09:20 – 11:50 03 -Ecossistemas (SEM) 

-Gestão ambiental 
--- 29/03 -------------- - FERIADO NACIONAL (Semana Santa) 
06 05/04 09:20 – 11:50 03 

-Qualidade da água 
-Riscos ambientais (SEM) 
- Modelo PRAD (Projeto de recuperação de áreas degradadas) 

07 12/04 09:20 – 11:50 03 -Poluição da água (SEM) 
-Gestão de políticas públicas de saneamento básico 

08 19/04 09:20 – 11:50 03 Prova 1 (P1) 
09 26/04 09:20 – 11:50 03 -Poluição do solo (SEM) 

-Planos de saneamento básico 
10 03/05 09:20 – 11:50 03 -Poluição do ar (SEM) 

-Planos de saneamento básico 
11 10/05 09:20 – 11:50 03 -Tratamentos de águas residuárias (SEM) 

-Planos de saneamento básico municipais 
12 17/05 09:20 – 11:50 03 

-Gerenciamento de resíduos sólidos (SEM) 
-Apresentação e discussão dos planos de saneamento básico 
municipal (cases) 

13 24/05 09:20 – 11:50 03 -Desenvolvimento sustentável (SEM)  
-Sistemas de avaliação de impacto ambiental 

--- 31/05 -------------- - FERIADO NACIONAL (Corpus Christi) 
14 07/06 09:20 – 11:50 03 -Energia e meio-ambiente (SEM) 

-Cases de EIA / RIMA 
15 14/06 09:20 – 11:50 03 -Engenharia verde (SEM) 

-Auditoria ambiental 
16 21/06 09:20 – 11:50 03 -Entrega e apresentação do trabalho (TR) (PRAD - projeto 

recuperação de área degrada) 
REPOSIÇÕES 

17 07/06 -------------- 03 ??? (Via Moodle – Reposição 29/03) 
18 28/06  03 Prova 2 (P2) (Reposição 31/05) 

Somatório das horas-aula 54 --------------------------------------------------------------------------- 
05/07 09:20 – 11:50 ---- Exame Final 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 
METODOLOGIA PROPOSTA: 

 Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais; leitura e discussão de textos. 
 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

O horário de atendimento será na quarta-feira das 8:20 às 11:50 hs, devendo ser agendado 
por e-mail com antecedência. pablo.santos@udesc.br 
 
 



AVALIAÇÃO: 
Os estudantes serão avaliados por meio de 2 (duas) provas teóricas, 1 (um) trabalho escrito, e 1 (um) 

seminário (apresentação). 
- As provas teóricas (escrita e individual) serão realizadas através de questões elaboradas sobre os 

conteúdos teóricos, para verificar o aprendizado dos conteúdos conceituais. 
- O Seminário será apresentado individualmente, sendo o tema (relacionado à ementa da disciplina) e 

a data de apresentação definido em sala de aula por sorteio no primeiro encontro da disciplina. Será 
disponibilizado um modelo da ficha com os tópicos (aspectos) a serem avaliados pelo professor.  

- Os trabalhos serão feitos em equipe, e consistirão na elaboração e apresentação de um projeto de 
recuperação de áreas degradadas (PRAD) como estudo de caso, sendo o tema e a ordem de apresentação 
definido em sala de aula por sorteio no primeiro encontro da disciplina. 

- Serão realizados testes com a elaboração de uma questão sobre os textos fornecidos para leitura e 
discutidos em sala de aula, cujo somatório das notas constituirá em uma avaliação substitutiva (PS) no lugar 
da P1 ou P2. 

A nota atribuída ao final do semestre (MÉDIA FINAL – MF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 

MF = P1 + SEM + TR + P2 /4  
SEM = Seminário. 
P1 e P2 = Prova escrita.  
PS = Avaliação substitutiva. 
TR = Trabalho escrito. 
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