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PORQUE FAZER GESTÃO AMBIENTAL?
Não deveríamos ter de faltar à aula para lutar contra a mudança climática.
Greta Trunberg

No Brasil, diversas legislações tratam do meio

de gestão inovadores, subsidiar a implantação

ambiente impondo normas e regulamentos

de projetos de meio ambiente sustentável,

para os vários tipos de empresas e

proceder estudos de viabilidade técnica,

empreendimentos, tanto no setor privado

econômica e comercial de empreendimentos

quanto no setor público. Sendo assim, o

sustentáveis, realizar valoração ambiental e

mercado exige cada vez mais, que as

participar de estudos ligados à política pública e

organizações invistam na preservação e

privada ambiental, mediar conflitos ambientais

recuperação do meio ambiente. Estas atitudes

e administrar unidades de conservação, com

passam a ser vistas como um diferencial de

meios para a obtenção de eficácia; formar

mercado. Além disso, o Terceiro Setor está

profissionais totalmente aptos a atuar no

atuando de forma progressiva na área

mercado voltado à preservação e

ambiental.O profissional formado no curso de

sustentabilidade do meio ambiente e à

Gestão Ambiental estará habilitado a planejar,

responsabilidade social.

organizar, dirigir e controlar as atividades
ligadas ao meio ambiente.

Áreas de atuação: Setor privado e setor público
estão demandando cada vez mais por

Objetivos: Fornecer conhecimentos

profissionais planejadores e gestores, auditores,

tecnológicos e teóricos que permitam ao futuro

consultores, peritos, certificadores, analistas,

profissional exercer o julgamento da melhor

operadores e especialistas com conhecimento,

solução em avaliação de riscos, propor modelos

visão e titulação na área de meio ambiente.

“Nós não salvaremos tudo que gostaríamos, mas
salvaremos muito mais do que nunca tivéssemos
tentado.”
Sir Peter Scott - Fundador do WWF
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

2 ANOS
CURSO SUPERIOR

Com foco na prática de maneira
rápida conquiste seu diploma e esteja
preparado para um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo

+1.960H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é dividida entre
disciplinas obrigatórias e optativas
para que você tenha o máximo
desempenho em seus estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA DE 80H CADA MÓDULO
Análise de Risco Ambiental

Empreendedorismo

Análise e Interpretação de Dados Ambientais

Fundamentos de Gestão Empresarial

Atividade Certificadora - Análise de Risco

Fundamentos de Marketing

em Saúde e Meio Ambiente

Gerenciamento de Projetos

Atividade Certificadora - Estudos de

Gestão de Ecossistemas

Impactos Ambientais (EIA/RIMA)

Gestão Estratégica de Pessoas

Atividade Certificadora - Planejamento de

Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no

Projeto Ambiental

Trabalho

Avaliação de Impactos Ambientais e

Legislação Ambiental

Licenciamento

Monitoramento Ambiental

Biologia e Fontes Alternativas de Energia

Planejamento Ambiental Urbano

Economia do Meio Ambiente e Valoração

Química Ambiental

Ambiental

Sistema de Gerenciamento e Auditoria

Educação e Saúde Ambiental

Ambiental
Tratamento de Resíduos

DISCIPLINAS
OPTATIVAS
CARGA HORÁRIA DE 60H
CADA MÓDULO
Motivação e Liderança
Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS’
Negociação e Gestão de Conflitos

+120 H

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:
Graduação
Licenciatura
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Cursos "in company"
Cursos on-line
Cursos e-learning
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