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I - EMENTA 

Espaços territoriais protegidos. Áreas de preservação permanente (APP’s). Reserva legal. 

Desapropriação. Unidades de conservação (UC’s). Corredores ecológicos. Plano de manejo. Reservas 

da biosfera. Áreas ambientais municipais. Áreas de uso restrito. Zona costeira e a política nacional 

para os recursos do mar. Gestão de florestas Públicas. 

 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

a) Interpretar a legislação geral ambiental brasileira 
b)  Compreender e classificar os espaços territoriais 

protegidos. 
c) Entender as normas relacionadas à zona costeira 

brasileira 
d) Compreender a política nacional para os recursos 

do mar 
e) Caracterizar a gestão de florestas públicas 

a) Conferir a legislação geral ambiental 

brasileira e seu modo de aplicação. 
b) Compilar o Sistema Ambiental nacional; 
c) Listar e caracterizar os espaços territoriais 

protegidos 
d) Coletar a legislação ambiental da união, dos 

estados e dos municípios. 

e) Conferir as responsabilidades civis, 

criminais e administrativas relacionadas aos 

descumprimentos da lei ambiental. 
f) Operar a política nacional do meio ambiente; 
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III – BASES TECNOLÓGICAS 

a) Estudo das estruturas do direito ambiental brasileiro; 

b) Princípios do direito ambiental; 
c) Estudo da importância das normas ambientais, normas infraconstitucionais e infralegais; 
d) A vigência e aplicação das Normas Ambientais; 
e) Interpretação e aplicação das Normas Ambientais quanto aos espaços territoriais protegidos, zona 

costeira brasileira e a política nacional para recursos do mar l; 

f) Aplicação das penalidades quanto ao desrespeito das normas ambientais, bem como estudo das 

responsabilidades cíveis, criminais e administrativas. 
 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

● Exposição do conteúdo por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, 

buscando a interação com os alunos;. 
● Leitura dirigida por textos;   

● Análise e interpretação de textos e artigos; 
● Aulas expositivas; 
● Debates e discussão de Estudos de Casos, seminários; 

● Exercícios em sala de aula. 
● Filmes/Vídeos técnicos. 

● Visitas técnicas que permitam o conhecimento da prática desenvolvidas pelas empresas 

visitadas. 
● Apresentação de trabalho e pesquisas realizada pelos alunos, desenvolvendo a capacidade de 

se expressar publicamente. 
 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, Internet, Biblioteca, Revistas/ Artigos selecionados em fontes confiáveis referente ao conteúdo 

das aulas. Laboratório de informática 

 

 

VI - AVALIAÇÃO 

 a)  Avaliação inicial   

Aplicação de questionário, desenvolvimento de temas dirigidos e outros instrumentos de sondagem 

contendo itens dos conteúdos básicos necessários ao curso, visando montar o perfil da sala (alunos) e 

adequar o plano estabelecido às características deste público. 

b) Avaliação Formativa 
Acompanhamento progressivo do aluno para o desenvolvimento das competências esperadas para 
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fornecer informações sobre o seu desempenho. É com a avaliação formativa que o aluno toma 

conhecimento dos seus erros e acertos e encontra estímulo para continuar os estudos de forma 

sistemática Deverá acontecer na   forma de prova objetiva, dissertativa, trabalhos em grupo e 

seminários durante o curso e nas   datas estabelecidas no calendário escolar.     

c) Avaliação Somativa 
Avaliação individual ou em duplas, ao final o curso, contemplando todo o conteúdo trabalhado, tendo 

como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de 

ensino. Classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente 

estabelecidos. A nota final é a média das melhores notas das 3 avaliações.    
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VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação da professora, dos alunos e da disciplina. Avaliação Diagnóstica. Metodologia; 

Avaliações; Bibliografia; Cronograma aulas e apresentação discussão do Acordo Pedagógico. 

02 

A GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS 

Abrangência da gestão de florestas públicas 

Definição de concessão florestal 
Objeto 

Limites 

Regras licitatórias especiais 

Prazo 

03 
Licenciamento ambiental 
Livre concorrência 
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Controvérsia sobre a necessidade de autorização do Congresso Nacional 
Extinção da concessão florestal 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 
Serviço Florestal Brasileiro 

Concessão florestal na Flona Jamari 

04 AVALIAÇÃO 

05 

Unidades de conservação (UCs). Criação, extinção, redução e desafetação 

Possibilidade de desapropriação da área 

Requisitos para a instituição 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

06 

Grupos: Proteção Integral e Uso Sustentável 
Zona de amortecimento e licenciamento ambiental em unidade de 

conservação ou no seu entorno 

07 

Corredores ecológicos 

Mosaico 

Plano de manejo 

Limitações administrativas provisórias 

Gestão por OSCIP e sua concessão aos particulares                                                

08 

Compensação por significativo impacto ambiental 
Populações tradicionais 

Competência para o licenciamento ambiental nas unidades de conservação 

09 

Reservas da Biosfera 

Atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas unidades de conservação 

Conselho consultivo ou deliberativo 

Unidades de conservação federais 

10 

Áreas ambientais municipais 

Áreas de uso restrito 

A Zona Costeira brasileira e a Política Nacional para os Recursos do Mar 

11 AVALIAÇÃO 

12 

ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

Disposições gerais e novidades do Código Florestal (Lei 12.651/2012) 

Áreas de Preservação Permanente (APP’s) 

13 

A difícil questão da indenizabilidade da vegetação em APP na hipótese de 

desapropriação 

Explorações consolidadas em APP 

Apicuns e salgados 

14 
Reserva Legal (RL) Percentuais mínimos e Cota de Reserva Ambiental 
Redução da Reserva Legal 
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Ampliação da Reserva Legal 
Localização da Reserva Legal 
Cálculo da Reserva Legal 
Dispensa da Reserva Legal 

15 

Registro imobiliário e inscrição no Cadastro Ambiental Rural 
Regime de proteção e explorabilidade sustentável da Reserva Legal 
Obrigação propter rem de reflorestar do proprietário 

Desapropriação e indenizabilidade limitada 

Isenção do ITR e averbação da reserva legal 
Explorações consolidadas em Reserva Legal e sua recomposição 

Quadro comparativo entre Áreas de Preservação Permanente – APP e 

Reserva Legal – RL 

16 AVALIAÇÃO 

17 Entrega de Notas 

18 RECUPERAÇÃO 

19 Entrega dos resultados e fechamento do semestre 

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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