
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  
GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - GEITEC 

RESEARCH GROUP ON MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY - GEITEC 
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Gestão Socioambiental  

Código da disciplina: MAD00007 

Carga horária: 60 h  

Créditos: 04  

Ementa 

A disciplina Gestão Socioambiental aborda conceitos sobre gestão ambiental e o consequente 
desenvolvimento sustentável nas organizações públicas e privadas. Trata das diferentes visões 
sobre a relação entre o setor produtivo e a gestão ambiental. Apresenta e trata sobre a gestão 
organizacional orientada para os objetivos empresariais e ambientais. Traz à discussão 
experiências de organizações que investiram em Sistemas de Gestão Ambiental e na 
implantação da norma ISO 14000 e/ou da norma BS8900. Busca interpretar a aplicação do 
Relatório de Impacto Ambiental e o Relatório Socioambiental. 

Semestre: 2019/2. 

Docente: Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho  

Link na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/9627466972854043 

 

Objetivos  

O Objetivo geral da Disciplina é discutir e tratar sobre as principais práticas com suas técnicas 
e métodos sobre a gestão organizacional orientada para os objetivos empresariais e 
ambientais visando, de forma progressiva, traçar uma correlação do Sistema Empresarial com 
o Sistema Socioambiental, e as demais abordagens organizacionais. Para alcançar este 
objetivo, constitui-se como objetivos específicos: abordar conceitos envolvendo Gestão 
Ambiental para aplicação organizacional no setor público e setor privado; tratar sobre as 
diferentes visões da relação entre o setor produtivo e a gestão ambiental; tratar sobre a gestão 
organizacional com orientação para as demandas empresariais e ambientais; discutir 
experiências de organizações que investiram em Sistemas de Gestão Ambiental; discutir 
experiências sobre a implantação da norma ISO 14000 e/ou da norma BS8900; abordar a 
importância e a funcionalidade do Relatório de Impacto Ambiental; abordar sobre o significado 
organizacional do Relatório socioambiental; produzir resultados de pesquisa e de extensão 
junto à comunidade beneficiária do conhecimento. 

Metodologia / Estratégias 

O programa da disciplina será desenvolvido com base em aulas expositivas; estudos dirigidos; 
discussão; elaboração de ensaios em classe; pesquisas de campo; preparação de resultados 
dos ensaios e apresentação nos prazos; proposição de novas metodologias para intervenção 
em organizações. 

 

http://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=641
http://lattes.cnpq.br/9627466972854043


Avaliação do Desempenho 

 

Discente  

a) Elaboração individual de ensaio teórico para Avaliação I, obedecendo as regras do 
preparo de trabalhos acadêmicos, e valerá 40%. 

b) Preparação individual de resumo expandido para Avaliação II, obedecendo as regras 
do preparo de trabalhos acadêmicos, e valerá 40%. 

c) Elaboração em grupo de uma atividade de extensão acadêmica registrada na 
PROCEA/UNIR na forma da norma da Universidade, valendo 20%. 

Em todas as atividades acima irão requerer a participação, qualidade, concisão, validação 
técnica-científica, atualização, pontualidade e a direta orientação do docente desde o início 
da tarefa. Acessar as regras para elaboração de trabalhos acadêmicos disponível no site 
do PPGMAD. Evitar aplicar bibliografias envelhecidas, a saber, aquelas publicadas a mais 
de 5 anos, salvo as seminais requeridas pela academia. 

 

Docente 

Pontualidade. Disciplina. Organização. Concisão. Suporte direto ao discente, orientação para 
que possam satisfazer às exigências do programa, atendimento extraclasse no GEITEC 
quando previamente agendado.  

 

Conteúdo Programático 

Abordagem sobre conscientização social. Esclarecimentos sobre as publicações. Exposição 
dos critérios de avaliação. Orientação sobre a construção de ensaio teórico e sobre a 
elaboração o resumo expandido de caráter operacional. Introdução à gestão ambiental: Bens 
naturais, o meio ambiente e a gestão ambiental. Os atributos do meio ambiente. Conceito de 
gestão sustentável no meio ambiente. As vantagens e desvantagens do micro e pequeno 
negócio sustentável. Fatores que interferem na gestão ambiental em países em 
desenvolvimento. Espaço físico para a gestão ambiental. 

 

Processos de planejamento, organização. Direção e controle aplicados á gestão ambiental. 
Teorias básicas em suporte para o desenvolvimento sustentável. Conceitos, premissas e 
dimensionamento do desenvolvimento sustentável. Modelo esquemático do desenvolvimento 
sustentável. Estratégia para o desenvolvimento sustentável. Estudos sobre o desenvolvimento 
sustentável com foco na sua aplicabilidade por organizações públicas e privadas. 
Deslocamento para a questão do consumo. Responsabilidade social e sustentabilidade na 
gestão ambiental. Gestão organizacional orientada para os objetivos empresariais e 
ambientais. A tecnologia da produção mais limpa (PML). Medidas correspondentes ao poder de 
compra do Estado.  

Gestão estratégica socioambiental. Tratamento de casos de sucesso aplicando a tecnologia de 
produção mais limpa. Sistema de Gestão Ambiental. Importância do diagnóstico com 
levantamento e identificação do impacto ambiental. Principais aspectos e categorização dos 
impactos ambientais. Métodos de avaliação dos impactos ambientais. Sistematização para 
avaliação dos impactos ambientais. Estratégia de negócios e a responsabilidade social 
corporativa para a gestão ambiental. 

Implantação da Norma ISO 14000 / Norma BS8900. Principais elementos de um Sistema de 
Gerenciamento Ambiental (SGA). Expectativa organizacional com a normatização ISO 14000. 



Razões para se implantar SGA e NBR ISO 14.001. Esquemática básica para implantação de 
um SGA. Elementos, requisitos e etapas de um SGA. A auditoria ambiental. Melhoria contínua 
e produção mais limpa pelo SGA e ISO 14.001. A ecoeficiência e a eco-economia. Relatório de 
Impacto Ambiental. Definição da AIA – Avaliação de Impacto Ambiental e a sua proposição 
esquemática. Base de levantamento e atributos de impacto ambiental. Caracterização de 
atividades e seus impactos. Fases e esquemática de AIA. Fase de EIA – Estudo de Impacto 
Ambiental. Esquema de interpretação e de providências. Relatório Socioambiental – tratamento 
sobre experiências conhecidas. Estudo referencial e amostragem de procedimentos. Fases e 
esquemática de AIA. Fase de EIA – Estudo de Impacto Ambiental. Esquema de interpretação e 
de providências. 
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