
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Ano: 
Período: 10º 
Disciplina: ENGENHARIA AMBIENTAL 

Aulas Teóricas: 20 h 
Aulas Práticas: 10 h 
Carga Horária: 30 h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 População humana e recursos naturais renováveis e não renováveis. 

  Desenvolvimento sustentável.  

 Interação entre o homem e seu ambiente.  

 Análise de ambientes.  

 Poluentes e carga poluidora.  

 Monitoramento e controle da poluição.  

 Gerenciamento de resíduos industriais.  

 Gerenciamento e controle de resíduos perigosos.  

 Direito ecológico e política ambiental, normas ISO 14001.  

 Planejamento ambiental da atividade industrial.  

 Responsabilidade do profissional perante a sociedade e o ambiente.  

 Mapeamento de Aspectos e Impactos. 

 Preparação e atendimento a emergências, Monitoramento e medição de efluentes DBO, 
DQO e emissões atmosféricas, Não conformidade e ações corretiva e preventiva, Registros, 
Auditoria do sistema de gestão ambiental.  

 Tratamento: ETE Estação de Tratamento de Efluentes, Incinerador de gases, Filtros, 
Lavador de gases, Aeradores. 

 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
 

 Apresentar os principais conceitos relacionados a Gestão Ambiental fornecendo ao aluno 
conhecimento relacionado aos aspectos ambientais no âmbito da comunidade e indústria e 
sobre os diferentes processos de tratamento de efluentes e gerenciamento de resíduos. 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Proporcionar ao aluno o contato teórico-prático, com as principais fontes geradoras de 
efluentes e resíduos e os tipos de tratamento dos mesmos. 

 Apresentar aos alunos o funcionamento de uma gestão ambiental e onde encontrar as 
principais leis e diretrizes ambientais trabalhando os conteúdos dentro de uma perspectiva 
interdisciplinar adequada a formação de um profissional de Engenharia de Mecânica. 

 

 



 

 

TEMAS DE ESTUDO 
 

 Conhecimento de desenvolvimento sustentável, interação homem ambiente, sua análise; 

 Conhecimento sobre poluentes e carga poluidora, com monitoramento da poluição e 
controle de resíduos industriais;  

 Gerenciamento e controle de resíduos perigosos - e noções sobre direito ecológico e a 
política ambiental; ISO 14001; 

 Planejamento ambiental da atividade industrial.  

 Responsabilidade do profissional perante a sociedade e o ambiente.  

 Mapeamento de Aspectos e Impactos. 

 Preparação e atendimento a emergências,  

 Monitoramento e medição de efluentes DBO, DQO e emissões atmosféricas; 

 Não-conformidade e ações corretivas e preventivas; 

 Registros, Auditoria do sistema de gestão ambiental.  

 Tratamento: ETE Estação de Tratamento de Efluentes, Incinerador de gases, Filtros, Lavador 
de gases, Aeradores. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avalição Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus virtual (plataforma moodle ) na realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação por pares e autoavaliação. 

 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas serão expositivas, dialógicas e interativas, utilizando-se com frequência dos seguintes 
recursos:  

 Pesquisa dirigida,  

 Estudo de casos,  

 Eventuais trabalhos em grupo ou individual,  

 Prova escrita,  

 Pesquisa em biblioteca, periódicos e plataformas digitais,  

 Seminários. 

 Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto interdisciplinar. 
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