
Gestão de Projetos Ambientais — À Distância 
O Curso 
O curso “Gestão de Projetos Ambientais” é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental-industrial. O objetivo é oferecer 
aos participantes condições para transformar os desafios ambientais em oportunidades de negócios, a partir da compreensão e análise de 
variáveis ambientais, sociais, tecnológicas e produtivas, bem como proporcionar aos participantes o entendimento de metodologias de 
implantação de projetos, programas, ações e pesquisas na área ambiental. 
 
 
Público Alvo 
Todos envolvidos no processo de gestão ambiental interessados em gestão de projetos ambientais ou que prestam serviços na área am-
biental e de organizações públicas e privadas e necessitam de conhecimentos relativos à gestão e ao gerenciamento de projetos ambien-
tais.  
 
 
Treinamento à distância 
A metodologia aplicada é de e-learning, onde é encaminhado ao aluno o material do curso através de e-mail e/ou do web-site do curso, 
em arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas associados, atra-
vés de e-mail, fórum ou chat. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação escrita dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite que o aluno defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissional 
e o seu ritmo pessoal. 
 
 
Certificado 
Ao término do curso, o participante que obtiver aproveitamento de 70% nas avaliações, tendo realizado as avaliações referentes a todos 
os módulos, receberá pelo o certificado digital de conclusão do curso.   
 
Professor Responsável: Fernando Rodrigues da Silva 
 
Investimento 
• Inscrições: R$ 290,00 por participante. O valor informado refere-se à totalidade do curso. Não há cobrança de nenhum valor adicio-
nal além do informados acima.  
 
Empresas que desejarem inscrever um ou mais de um funcionário podem entrar em contato conosco para conhecerem condições espe-
ciais de preço e pagamentos. 
 
Formas de Pagamento 
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas: 

• Boleto bancário à vista; 
• Parcelamento via boleto bancário em 4 vezes sem juros (opção exclusiva para inscrição na modalidade turmas, não válido para 
a modalidade estilo rápido); 
• Depósito Bancário; 
• UOL Pagseguro 

 
Carga horária 
64 horas 
 
 
Duração do Curso 
O curso se estenderá ao longo de 16 semanas. A cada duas semanas o aluno recebe o material didático de um módulo para estudo e 
consultas ao professor. Ao término de cada módulo, o aluno responde um questionário de avaliação. 
 

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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Módulo 1 – Introdução ao Curso 
• Questões Básicas de Gestão Ambiental 
• Conceitos de Poluição 
• Industrialização e Urbanização  
• Tecnologias Ambientais e Sustentabilidade 
• Introdução à Gestão de Projetos 
 
Módulo 2 – Projeto para o Meio Ambiente 
• Introdução 
• Design for the Environment 
• Inovação 
• Ciclo de vida de um projeto 
• Fases de um Projeto 
 
Módulo 3 – Conceitos Fundamentais I 
• Introdução ao direito ambiental  
• Desenvolvimento sustentável  
• Agenda 21  
• Direito Internacional do Meio Ambiente  
• Mecanismos Jurídicos de Proteção do Meio Ambiente: 
 - Medidas Preservativas 
 - Medidas Punitivas 
 - Ação Civil Pública 
 - Lei de Crimes Ambientais 
• Mecanismos de Avaliação de Impactos Ambientais 
 
Módulo 4 – Conceitos Fundamentais II 
• Estratégias Corporativas - Definições  
• Estratégias de Negócios 
• Cinco Medidas de Estratégia Ambiental Corporativa 
• Alinhando preocupações financeiras com preocupações e respon-
sabilidades ambientais 
• Implementando uma estratégia ambiental 
 
Módulo 5 – Planejamento 
• Projetos - Os Objetivos e os Princípios 
• A Definição de Papéis 
• As Funções da Organização 
• Os Possíveis Problemas 
• Documento de Requisitos do Projeto 
• Processos Usuais de Tratamento e  
 
Módulo 6 – Gestão de Projetos I 
• O Start Up do Projeto 
• Gestão do Escopo do Projeto 
• Gestão do Prazo do Projeto 
- Fatores críticos de sucesso 
- Causas de fracasso de projeto 
• Gestão do Custo do Projeto 
• Gestão da Qualidade do Projeto 
 
 

Módulo 7 – Gestão de Projetos II 
• Gestão dos Recursos Humanos do Projeto 
• Gestão das Comunicações do Projeto 
• Gestão dos Riscos do Projeto 
• Gestão das Aquisições do Projeto 
 
Módulo 8 – Fechamento e Melhoria Contínua 
• Fechamento administrativo 
• Verificação do escopo 
• Encerramento de contratos  

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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Conteúdo Programático 


