
 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO 

 O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – 

CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva 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 

Saneamento de habitações. Saneamento de hospitais. Saneamento de piscinas.  Saneamento 

de praias, logradouros públicos e cemitérios. Saneamento escolar. Higiene dos alimentos. 

OBJETIVO GERAL  

Avaliar os critérios de saneamento aplicados a casos específicos  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos dividem-se em:  

1) Conhecer os impactos ambientais causados por unidades específicas 

2) Avaliar as tecnologias de tratamento de resíduos aplicados em cada caso específico 

3) Conhecer os requisitos para o licenciamento ambiental das unidades específicas 
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ENGENHARIA SANITÁRIA 
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PROGRAMA 

DATA HORÁRIO CONTEÚDO 

31/07 16h10 – 17h50 Apresentação do plano de ensino. Normas e leis 

aplicadas ao saneamento de habitações. 

07/08 16h10 – 17h50 Saneamento de habitações: Tratamento de esgotos 

unifamiliares (Projeto e execução). 

14/08 16h10 – 17h50 Saneamento de hospitais: Manejo de efluentes líquidos e 

destino do lixo hospitalar. 

21/08 16h10 – 17h50 Saneamento de piscinas: Legislação regulamentadora; 

controle da qualidade da água. 

28/08 16h10 – 17h50 Saneamento de praias: Emissário submarino, gestão para 

coleta e redução de resíduos. 

04/09 16h10 – 17h50 Visita técnica 

11/09 16h10 – 17h50 Acompanhamento para o desenvolvimento do trabalho  

18/09 16h10 – 17h50 Acompanhamento para o desenvolvimento do trabalho  

25/09 16h10 – 17h50 Entrega e apresentação da primeira parte do trabalho 

(T1) 

02/10 16h10 – 17h50 Saneamento de logradouros públicos: Gestão pública 

municipal na conservação ambiental e sanitária de áreas 

comuns. 

09/10 16h10 – 17h50 Cemitérios: Embasamento legal para manutenção e 

controle ambiental; geração de “necrochorume” e seus 

impactos ambientais. 

16/10 16h10 – 17h50 Visita técnica  

23/10 16h10 – 17h50 Saneamento escolar: Programas de educação ambiental 

em escolas; Projetos integrados de saneamento básico. 

30/10 16h10 – 17h50 Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho final 



06/11 16h10 – 17h50 Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho final 

13/11 16h10 – 17h50 Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho final 

20/11 16h10 – 17h50 Apresentação e entrega final do trabalho (TF) 

27/11 16h10 – 17h50 Apresentação e entrega final do trabalho (TF) 

05/12 16h10 – 17h50 Exame final para alunos que não atingirem a média 

 

 
METODOLOGIA  

Aulas Expositivas e visitas técnicas 

SISTEMA DE AVALIAÇÂO  

O aluno será avaliado através de duas provas e de dois trabalhos que serão realizados ao longo 

do semestre letivo, com média final calculada da seguinte forma:  

MF=0,3.T1 + 0,7TF 
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INFORMAÇÕES SOBRE REALIZAÇÃO DE PROVA DE 2ª CHAMADA  
 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de 

segunda chamada.  

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas 

datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria 

Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos 

comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada 

prova, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados, motivados por:  

I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;  

II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por 

atestado médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças  

(CID)III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=488

