SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa - Técnico em Meio Ambiente

EIXO: Ambiente e Saúde
CURSO: Técnico em Meio Ambiente
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA

Empreendedorismo e Intervenção Social

40

Aspectos e Impactos Ambientais

80

Ética, Cidadania e Meio Ambiente

40

Legislação Ambiental

80

Políticas Ambientais

60

Biossegurança

80

Ecologia e Biodiversidade

80

Ecossistemas e Impactos Ambientais

80

Processos Produtivos e Impactos Ambientais

80

Gestão Ambiental, Desenvolvimento e Tecnologias
Sustentáveis

120

Monitoramento, Controle e Manutenção Ambiental

80

Coleta Tratamento e Descarte de Resíduos

80

Auditoria e Perícia Ambiental

80

Microbiologia Ambiental e Saúde Pública

80

Estágio / Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

140

TOTAL

1.200
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa - Técnico em Meio Ambiente
Componente Curricular: Empreendedorismo e Intervenção social
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o
desenvolvimento socioeconômico local e regional. Empreendedorismo Individual e Coletivo, Qualidade e
Produtividade - Conceitos básicos, processos e ferramentas para a gestão de um empreendimento.
Compreensão de Empresa e dos processos de negócios. O controle e a tomada de decisão gerencial. O
desenvolvimento de estratégias eficazes em negociação. O empreendedorismo coletivo como possibilidade
de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena. Compreensões acerca do Cooperativismo e do
Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para
a transformação social no mundo do trabalho.

Componente Curricular: Aspectos e Impactos Ambientais
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
A questão ambiental; Princípios básicos para a conceituação de impacto ambiental; Definição de impacto
ambiental; identificação dos impactos ambientais; Impactos ambientais nos principais ecossistemas
brasileiros; Ações humanas e os impactos ambientais: Principais métodos de avaliação de impacto
ambiental (AIA); Estudos de casos.

Componente Curricular: Ética, Cidadania e Meio Ambiente
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Estudo da ética em um contexto social-cidadão aliado a princípios ecológicos. Bioética. Políticas sociais
sustentáveis e ecodesenvolvimento. Políticas públicas. Impacto ambiental e o custo social resultante destes
impactos. Formação cidadã e princípios ecológicos.

Componente Curricular: Legislação Ambiental
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Conhecer a legislação vigente acerca da política do meio ambiente e de recursos hídricos a nível nacional,
estadual e local. Conceito, fontes e princípios do direito ambiental: contexto histórico de meio ambiente.
Convenções Internacionais (Genebra – Eco 92 – Roterdan, Protocolo de Kioto, entre outras). Estrutura da
Legislação Ambiental Brasileira. Meio ambiente na Constituição Federal. Leis, Decretos, Resoluções que
versam sobre o meio ambiente. Legislações Estaduais. Legislações municipais – Plano diretor do município.

Componente Curricular: Políticas Ambientais
Carga Horária: 60 horas
Ementa:
Identificar a estrutura, a instância e o funcionamento dos órgãos públicos competentes no trato das
questões ambientais e suas instâncias. Reconhecer a lutas sociais no campo do meio ambiente. Identificar
as ações da sociedade civil no que tange as políticas ambientais. Estudo e visitas técnicas a instituições
públicas ou privadas que tratam do meio ambiente.
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa - Técnico em Meio Ambiente
Componente Curricular: Biossegurança
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
O estudo do processo saúde doença nos diversos ambientes possibilitando a compreensão das principais
doenças adquiridas seus vetores, agentes etiológicos. Conhecer princípios da precaução para evitar danos
ambientais. Classe de riscos como instrumento na prevenção de acidentes. Utilizar os EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual) e os EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) de acordo com as normas técnicas
especificadas.

Componente Curricular: Ecologia e Biodiversidade
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Princípios e conceitos de ecologia e ecossistemas. Conceitos relativos a energia nos sistemas geológicos.
Ciclos biogeoquímicos. Fatores limitantes a distribuição dos organismos na biosfera. Organização em nível
de comunidade e população. Ecologia humana aplicada. Ecologia de populações. Agroecologia.
Perspectivas em ecologia microbiana. Manejo florestal sustentável. Uso, modo de apropriação e gestão dos
recursos naturais renováveis e não renováveis. Conflitos sócio ambientais do desenvolvimento rural,
desenvolvimento urbano e as políticas públicas.

Componente Curricular: Ecossistemas e Impactos Ambientais
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Identificar e caracterizar os principais ecossistemas existentes no Brasil seus biomas, sua localização
geográfica, as atividades antrópicas e causadoras de impactos sobre eles. Principais Impactos Ambientais
Gerados pelo Homem. Impactos Ambientais Positivos e Negativos.

Componente Curricular: Processos Produtivos e Impactos Ambientais
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Estrutura, funcionamento e dinâmica de ecossistemas, efeitos da ação antrópica sobre os ecossistemas,
estudos de impactos ambientais: métodos, diagnósticos Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Estudo de
caso, impactos das política e práticas de desenvolvimento da indústria no ambiente e na saúde humana,
esfera de desenvolvimento urbano, rural e regional.

Componente Curricular: Gestão Ambiental, Desenvolvimento e Tecnologias Sustentáveis
Carga Horária: 120 horas
Ementa:
O estudo sistemático e crítico das abordagens e construções teóricas a respeito das concepções de
desenvolvimento, de estado e de sociedade. Desenvolvimento sustentável e suas diferentes concepções:
ambiental econômica, social, política, tecnológica, dentre outras. Relações entre tecnologia ambiental e
desenvolvimento sustentável.
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa - Técnico em Meio Ambiente
Componente Curricular: Monitoramento, Controle e Manutenção Ambiental
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Poluição: Formas de poluição, fontes naturais e antrópicas, principais poluentes, poluição do ar, solo,
águas, parâmetros de controle, tecnologias disponíveis, técnicas de amostragem e monitoramento. Políticas
públicas e questões do monitoramento, controle e manutenção ambiental.

Componente Curricular: Coleta Tratamento e Descarte de Resíduos
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Compreender os conceitos básicos da sustentabilidade ambiental. Conhecer a origem e as fontes geradoras
de resíduos e os principais impactos ambientais com relação ao destino destes efluentes. Atribuir
importância ao tratamento, gerenciamento e descarte dos resíduos.

Componente Curricular: Auditoria e Perícia Ambiental
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Abordagem, de forma atual e dinâmica das relações entre as legislações vigentes e a problemática
ambiental bem como a discussão das questões relacionadas com os procedimentos de licenciamento
ambiental no Brasil e no Estado. Noções gerais sobre direito. A evolução do Direito Ambiental no Brasil.
Principais instrumentos jurídicos referentes à legislação ambiental, direito constitucional sobre o ambiente.
O código florestal, lei de fauna, lei do SNUC, legislação pertinentes RPPN, auditorias ambientais.

Componente Curricular: Microbiologia Ambiental e Saúde Pública
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Estudo dos conceitos básicos da microbiologia associados ao ambiente e a relação destes com os seres
que neles vivem. Identificar os microorganismo e sua importância. Microorganismos e usos comerciais e
científicos.

Componente Curricular: Estágio
Carga Horária: 140 horas
Ementa:
Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando os Cursos de Educação Profissional ofertados
pela Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia. É componente curricular obrigatório, integra o
projeto pedagógico do curso e como tal está submetido à Lei 11.788/08 e Resolução CNE nº 1/2004. § 1º
Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para
aprovação e obtenção de certificado ou diploma. Será obrigatório a apresentação de Relatório.
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa - Técnico em Meio Ambiente
Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Carga Horária: 140 horas
Ementa:
Requisito obrigatório para conclusão dos cursos, como opção a realização do Estágio. Tem como finalidade
estabelecer a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão na elaboração de um trabalho técnicocientífico, cuja temática esteja contextualizada e em estreita relação com a realidade local, territorial ou de
relevante interesse para o Estado da Bahia. O TCC deverá ser realizado pelo aluno concluinte do curso
técnico, acerca de uma realidade problematizada de estudo, relacionado à sua formação técnico-científica,
cujos temas deverão estar atrelados ao curso, seu eixo tecnológico, suas áreas afins, ou áreas relacionadas
às suas aplicações e de caráter interdisciplinar. As áreas de pesquisa e extensão serão acordadas entre os
professores orientadores e os estudantes orientandos. Deverá ser trabalhado da seguinte forma: Pesquisa e
Planejamento (60 horas), Desenvolvimento e Apresentação (80 horas). O TCC poderá ser realizado por
meio de Projeto Experimental, Ação de Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, considerando
04 (quatro) norteamentos para que sejam elaborados os TCCs, a citar: Produto, Processo, Melhoria de
Produto, Melhoria do Processo.
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