Retrofit
e
Avaliação
Patologia
nas
de Impactos
Construções
Ambientais
Ciências agrárias & meio ambiente

PÓS-GRADUAÇÃO UNIRITTER

COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDES SOCIAIS: COMUNICAÇÃO & ARTES

Sumário
3

Por que oferecemos o curso?

Por que oferecemos
o curso?
ONDE TEM PRESERVAÇÃO, TEM FUTURO!
A Avaliação de Impactos Ambientais é uma das ferramentas
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Para quem é o curso?

mais estratégicas para o desenvolvimento. Ela envolve a identificação, a mensuração e a análise dos possíveis desequilíbrios
socioambientais, que um empreendimento possa causar para
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Programa do curso

a comunidade do seu entorno ou região. E para entender tudo
isso, é preciso enxergar a economia, o meio ambiente e a sociedade de forma global.
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Conheça nossa metodologia

O curso de Pós-graduação em Avaliação de Impactos Ambientais promove uma visão holística sobre a área ambiental, apresentando diversas oportunidades de atuação profissional. O
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Quem somos

curso oferece conhecimentos sobre licenciamento ambiental
e legislação específica vigente e capacita você para atuar na
prevenção, fiscalização, planejamento e manejo ambiental em
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Nossas unidades

diversas situações.
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Para quem é o curso?

Programa do Curso

O curso é direcionado para profissionais de nível superior de diversas

DURAÇÃO:

áreas do conhecimento, que atuam direta ou indiretamente com

TITULAÇÃO:

Duração: 2 semestres
Pós-Graduação Lato Sensu

questões ambientais nas esferas pública e privada ou que atuam
em empresas de consultoria ambiental. O curso também é voltado
para egressos dos cursos de Ciências Biológicas, Ecologia, Engenharia
Ambiental, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Agronomia e afins,
que, sobretudo, desejam contribuir para a melhoria das organizações
no que se refere a ações de prevenção, otimização da utilização de
recursos naturais e redução dos impactos causados ao meio ambiente.

1. Meio ambiente e saúde única
»

Interfaces da saúde humana, animal e o contexto ambiental na abordagem
interdisciplinar;

»

Conceitos básicos: saúde, doença, processo saúde-doença e meio ambiente;

»

Conceitos de epidemiologia e sua aplicação na saúde pública;

»

Doenças de veiculação hídrica;

»

Saneamento básico e sua relação com doenças transmissíveis;

»

Doenças transmitidas por vetores (Dengue, Malária, Leishmaniose e Doença de
Chagas);

»

O lixo urbano e suas implicações na saúde do homem;

»

Acidentes com animais peçonhentos (cobras, escorpiões e aranhas).

2. Sistemas para monitoramento climático
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»

Introdução à climatologia, meteorologia e escala taxonômica do clima;

»

Análise de dados climáticos e ambientais;

»

Compreensão de técnicas tradicionais de monitoramento de elementos do clima;

»

Modelagem hidrológica aplicada a sistema de monitoramento de bacias hidrográficas
e gestão de recursos hídricos no panorama brasileiro;

»

Novas tecnologias aplicadas ao monitoramento ambiental;

»

Modelos climáticos;
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»

Aquecimento global e suas consequências;

»

Controle pela administração pública;

»

Introdução à tecnologia de satélites e ao sensoriamento remoto;

»

Reparação do dano ambiental;

»

Gestão da biodiversidade e análise de vulnerabilidade ambiental com auxílio de
dados climáticos.

»

Responsabilidade penal das pessoas jurídicas;

»

Ação civil pública e ação popular;

»

Estudo de impactos ambientais (EIA/RIMA);

»

Licenciamento Ambiental no Brasil (Resoluções CONAMA);

3. Novas tecnologias e a Internet das Coisas (IoT)
»

Introdução à IoT e aplicações de IoT;

»

Licenciamento Ambiental e diretrizes estaduais (Resoluções COPAM);

»

Noções de redes de comunicações de dados;

»

Conceitos de auditoria ambiental;

»

Redes TCP/IPv4 e IPv6 e a Internet;

»

Pré-Auditoria, Auditoria de Adequação e de Conformidade, e Pós-Auditoria;

»

Redes de sensores;

»

Diretrizes, escopo, planejamento e condução da Auditoria Ambiental;

»

Noções a respeito dos padrões de redes de comunicação sem fio aplicáveis à IoT;

»

Instrumentos da Auditoria Ambiental;

»

Soluções de comunicação para IoT;

»

Auditoria de Sistemas de Gestão Ambiental.

»

Noções sobre protocolos de comunicação para IoT;

»

Segurança em IoT;

»

Noções de prototipagem rápida de soluções para IoT;

»

Arquiteturas e Middleware: conceitos, tecnologias e exemplos

»

Banco de dados para IoT;

»

Big Data e analytics em IoT;

»

Modelo de negócios e design de serviços para IoT.

4. Auditoria e licenciamento ambiental
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»

Introdução ao Direito Ambiental;

»

Fundamentos constitucionais do Direito Ambiental;

»

Legislação ambiental brasileira;

»

Sistema Nacional de Meio Ambiente;

»

Sistema Estadual de Meio Ambiente;



5. Sustentabilidade das organizações
»

História da gestão ambiental nas organizações;

»

Responsabilidade social empresarial: crescimento populacional, consumo e
desenvolvimento sustentável;

»

Triple Bottom Line: comportamento e cultura do consumo e uso sustentável dos
recursos;

»

Medidas de desempenho organizacional;

»

Principais problemas da degradação ambiental;

»

Códigos de ética empresarial;

»

Ecoeficiência;

»

Abordagem holística e integrada da sustentabilidade;

»

Modelos shareholder e stakeholder;

»

Políticas públicas brasileiras em desenvolvimento sustentável.
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6. Recuperação de áreas degradadas
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8. Metodologias para Gestão de Projeto

»

Conceitos e processos de degradação e recuperação ambiental;

»

Apresentação de gerência de projetos, papel do líder e time do projeto;

»

Planejamento de uso e conservação de solo e água para fins de produção agrícola
e recuperação ambiental;

»

Metodologias e ciclo de vida de gestão de projetos;

»

Boas práticas de gerência apresentadas no PMBOK pelo PMI, metodologia ágil e
qual metodologia utilizar a depender do tipo de projeto;

»

Técnicas para iniciação e planejamento de projetos, desde escopo, custo e
cronograma até gestão de riscos;

»

Métodos para executar, monitorar e controlar projetos e ferramentas para
encerramento de projetos.

»

Erosão hídrica e eólica;

»

Caracterização e diagnóstico ambiental de áreas degradadas para recuperação;

»

Aspectos legais da recuperação de áreas degradadas (RAD);

»

Princípios de ecologia aplicados aos processos de RAD;

»

Reabilitação como componente do sistema de gerenciamento ambiental;

»

Técnicas de recuperação de áreas degradadas (RAD);

»

Revegetação de áreas degradadas;

»

Avaliação e monitoramento de processos de RAD;

»

Exemplos de recuperação (nacionais e internacionais);

»

Plano de recuperação de área degradada (PRAD): planejamento, manutenção e
monitoramento.

7. Gestão ambiental em desastres naturais
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»

Conceitos de fragilidade ambiental, áreas frágeis, ameaça, vulnerabilidade, risco e
desastres naturais;

»

Prevenção e suas fases de desenvolvimento;

»

Resiliência e capacidade de carga;

»

Metodologia e fontes de informação;

»

As vulnerabilidades e ameaças presentes e o processo do uso e da ocupação do solo;

»

Principais características socioambientais que ameaçam o meio ou incrementam
vulnerabilidades;

»

Estudos de casos de vulnerabilidades e ameaças.
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Conheça nossa metodologia
Apostando no ensino 100% digital, mesclamos
conteúdos disponíveis em ambiente digital
e encontros ao vivo, explorando ao máximo
as potencialidades e benefícios de ambos.
 A pós-graduação UniRitter equilibra hard skills, absorvidas por meio
das trilhas disponíveis na plataforma, com o desenvolvimento de soft
skills, com encontros ao vivo e on-line, no formato de 6 e 12 meses.

Estudo no
ambiente digital

Encontros on-line
“ao vivo” e em grupo

Os benefícios do estudo no
ambiente digital começam
pela flexibilidade de horário
que esse modelo oferece

auxiliam no seu aprendizado
e complementam o
conhecimento com a troca de
experiências e o networking.

Ao ter o conteúdo já disponível no
ambiente virtual, o aluno consegue
controlar o seu próprio tempo de
estudo, respeitando o seu tempo
e ritmo de aprendizagem.
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MÓDULOS
Nossa PósGraduação é
composta por
diversos formatos,
todos com muito
conteúdo e
desenvolvimento.

Para os cursos de 12 meses, são
quatro módulos de estudo. Cada
um dos Módulos é formado por
dois nanodegrees e um nanodegree
experience, totalizando 90 horas
de estudos síncronos (ao vivo)
e assíncronos (autoestudo).
Para os cursos de seis meses, são
oito nanodegrees, os quais possuem
momentos assíncronos (autoestudo)
e momentos síncronos (ao vivo)
em grupo, totalizando 240 horas.
As demais horas que compõem
o currículo são trabalhadas por
meio das Experiências, as quais
trarão oportunidades de muita
interatividade e networking.

Nos encontros on-line, no modelo ao
vivo, é possível desenvolver as soft
skills (competências comportamentais),
como pensamento crítico, comunicação
clara e eficiente, mediação de conflitos
e características de liderança.
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NANOEXPERIENCE
NANODEGREES
Os Nanodegrees
integram a sua
pós-graduação,
conferindo
certificação
ao longo da
sua jornada.
Os nanodegrees objetivam o Além disso, a cada Nanodegree,
desenvolvimento de competências você participa de encontros virtuais
específicas, associadas ao seu e síncronos (ao vivo) com um

Os Nanodegrees Experience também são realizados
por meio de encontros virtuais e síncronos (ao vivo),
que propiciam momentos de interação e networking.
As habilidades mais técnicas se encontram nos estudos em ambiente digital, e
o desenvolvimento das soft skills acontecem nos encontros on-line, ao vivo e em
grupo. Essas experiências são: Plenária, Problematização, Roda Viva, Dual, Viagem
e Extensão. Conheça algumas delas:

PARA OS CURSOS DE 6 MESES:
As Experiências constituem excelentes oportunidades para
networking (ampliação da rede de relacionamento), trocas
de conhecimentos, experiências etc. Essas Experiências são
compostas por:

curso de formação, e conferem mentor da área de conhecimento
certificações profissionais e rápidas do seu curso.
ao estudante.

FORMATOS:
 Vídeo
 Leituras
 Podcasts
 Infográficos
 Experiências
on-line síncronas
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PLENÁRIA: A cada Nanodegree teremos um
momento de interação síncrono com um expert
(professor especialista no assunto), no qual o
estudante pode aprofundar seu conhecimento,
esclarecer suas dúvidas, trocar experiências etc.
Nesta Experiência, o estudante é matriculado
automaticamente e a oferta ocorre ao fim de cada
um dos Nanodegrees.
PROBLEMATIZAÇÃO: Trata-se de uma
metodologia de aprendizagem da nova era do
conhecimento, onde o estudante, em grupos
de trabalho, irá experienciar a identificação
de questões-chave e fazer o mapeamento de
problemas, desenvolvendo suas hard skills
(habilidades técnicas).
VIAGEM: É uma forma de aprender explorando as
softs skills, que são habilidades comportamentais,
indispensáveis ao profissional do mundo atual e
muito requeridas pelas empresas.

RODA VIVA: São debates temáticos, que
acontecem com a presença de um profissional
(figura central da Roda Viva) que dialoga com
mediadores convidados. A Roda Viva articula
várias áreas de conhecimento e está diretamente
relacionada com o cenário atual da profissão.
DUAL: Oferece Experiências de aprendizagem
em ambientes reais do mercado de trabalho, em
parceria com empresas e instituições, apoiando
o estudante na sua preparação para enfrentar os
desafios profissionais cotidianos.
EXTENSÃO: Amplo portfólio de cursos de curta
duração e com temáticas inovadoras, de todas
as áreas do conhecimento, que possibilita uma
jornada personalizada ao estudante.
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PARA OS CURSOS DE 12 MESES:
As Experiências constituem excelentes oportunidades para networking (ampliação da rede de

Quem somos

relacionamento), trocas de conhecimentos, experiências etc. Essas experiências são compostas por:

A UniRitter é uma das mais conceituadas e inovadoras instituições de
ENCONTRO COM O ESPECIALISTA (ND):
A cada Nanodegree (ND) teremos um momento
de interação síncrono com um professor
especialista no assunto, no qual o estudante
pode aprofundar seu conhecimento, dirimir suas
dúvidas, trocar experiências etc.
PROBLEMATIZAÇÃO (ND EXP): Trata-se de uma
metodologia de aprendizagem da nova era do
conhecimento, onde o estudante, em grupos
de trabalho, irá experienciar a identificação
de questões-chave e fazer o mapeamento de

problemas, desenvolvendo suas hard skills
(habilidades técnicas).
VIAGEM (ND EXP): É uma forma de aprender
explorando as softs skills, que são habilidades
comportamentais, indispensáveis ao profissional
do mundo atual e muito requeridas pelas
empresas.
PLENÁRIA (ND EXP): Conduzida por um expert,
é o momento de sistematização do conteúdo,
encerrando o Nanodegree Experience.

ensino superior de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. Com
50 anos de mercado, tem mais de 60 cursos de graduação presenciais
e semipresenciais, além de ofertar cerca de 40 especializações em seus
campi. A instituição, que valoriza o perfil inquieto de seus alunos e tem
como missão expandir a experiência acadêmica aliada à responsabilidade
socioambiental, formando pessoas para transformar o mundo, também
conta com uma Clínica Escola de Saúde e um Hospital Veterinário para práticas acadêmicas. Recentemente, a UniRitter recebeu a pontuação máxima
(nota 5) do Ministério da Educação (MEC) em relação à avaliação de recredenciamento institucional.
A UniRitter faz parte do ecossistema Ânima, o maior ecossistema de
educação de qualidade do país. O compromisso da Ânima é de sempre
oferecer qualidade e inovação para os estudantes, colaboradores e professores, e isso só reafirma a nossa missão: transformar a sociedade por meio
da educação.

* Consultar disponibilidade dos formatos por curso em catálogo.
14
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Nossas Unidades
Uma das mais conceituadas e inovadoras instituições de ensino superior
de Porto Alegre e da região metropolitana da capital.

Campus FAPA
MAP-MARKER-ALT Av. Manoel Elias, 2001
Alto Petrópolis, Porto Alegre – RS
conheça a unidade

Campus Canoas
MAP-MARKER-ALT R. Santos Dumont, 888
Niterói, Canoas – RS
conheça a unidade

Campus Zona Sul
MAP-MARKER-ALT Rua Orfanotrófio, 555
Santa Tereza, Porto Alegre – RS
conheça a unidade

Saiba mais sobre o
curso e sobre nossa
metodologia.
Acesse pos.uniritter.edu.br
Pós-graduação UniRitter

porque um novo mundo vem aí.

WhatsApp | (51) 3092-5600
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