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EMENTA DA DISCIPLINA: 

Estudos de tópicos especiais sobre os fatos e fenômenos ligados à área da administração, 

no âmbito público ou privado, ou ainda aqueles interdisciplinares aos conteúdos de outras 

áreas das ciências auxiliares, com vistas ao enriquecimento da formação pessoal, 

profissional e científica do aluno. Abordagens diversas sobre os ambientes 

organizacionais, com vistas aos temas complexos de ordem emergencial ou conjuntural. 

Capacitação e desenvolvimento das habilidades e competências no direcionamento e 

aprofundamento da formação do administrador do Século XXI. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Objetivos da disciplina: 
a) Identificar os problemas socioambientais; 
b) Compreender o contexto histórico relacionado ao surgimento da concepção de desenvolvimento sustentável 
e da responsabilidade socioambiental; 
c) Analisar as dimensões da sustentabilidade e seus pressupostos teórico/conceituais; 
d) Refletir sobre o papel das organizações para a promoção da sustentabilidade; 
e) Discutir sobre as práticas de produção e comunicação no âmbito de diferentes setores e atividades. 
f) Conhecer as diretrizes, normas, pactos e legislação vigente, relacionados à sustentabilidade e a 
responsabilidade socioambiental das organizações. 
g) Desenvolver competências para utilizar ferramentas de gestão socioambiental. 
h) Conhecer e interpretar indicadores e relatórios de sustentabilidade. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

O resultado esperado é sensibilizar o estudante, desenvolvendo uma visão sistêmica da sustentabilidade e de 
sua importância para a preservação do planeta, compreendendo o papel do cidadão e das organizações públicas 
e privadas e suas responsabilidades, conhecendo as práticas e instrumentos que podem ser empregados na 
gestão socioambiental, bem como, criando estímulos para o desenvolvimento do empreendedorismo 
socioambiental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

 

Sustentabilidade: origens e conceitos 

Impactos ambientais 
Educação ambiental 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e instrumentos públicos 

Responsabilidade socioambiental 
Diretrizes, princípios, códigos e regulamentos 

Normas, certificações, premiação e auditoria 
Indicadores e relatórios de sustentabilidade 
Instrumentos para a gestão socioambiental nas organizações 

Análise de Ciclo de Vida dos Produtos (ACV) 
Logística reversa 



Produção mais limpa e ecoeficiência 

Ecodesign e ecoarquitetura 
Consumo sustentável e o marketing 

Empreendedorismo ambiental e social  
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