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Qual é o lugar da Educação Ambiental?



Qual a visão
compartilhada

sobre Educação
Ambiental?



EA - Fragmentação, unidade, unicidade



No contexto corporativo qual a 
função, alcance e materialização da 
educação Ambiental?



Certificações 
ambientais





Áreas florestais certificadas pelo PEFC



Certificação de sustentabilidade na indústria da aviação



O caminho da certificação Ambiental  



A educação Ambiental pode funcionar por meio de 
requisitos de um padrão de certificação ambiental?



Perspectivas do controle interno, controle externo e 
controle social* no contexto da certificação ambiental

• Controle externo – os padrões de certificação;

• Controle interno – os programas, projetos e mecanismos;

• Controle social – vizinhos, comunidades, mídia, ONGs.

*Inspirada pela fala do Leo Arno Richter - Representante do TCE - RS e 
Instituto Rui Barbosa (18/11/2019 – Cieduca)



Onde começa a educação Ambiental empresarial?
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“PROMETO

que, no cumprimento do meu dever de Engenheiro, não me deixarei 

cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer 

de que trabalho para o bem do Homem e não da máquina.

Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos 

que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, além de colocar todo 

o meu conhecimento científico a serviço do conforto e 

desenvolvimento da humanidade.

Assim sendo, estarei em paz Comigo e com a humanidade”.

Juramento do engenheiro



Diretrizes Curriculares Nacionais para Engenharia
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019

• CAPÍTULO II

DO PERFIL E COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO

Art. 3º O perfil do egresso do curso de graduação em Engenharia deve
compreender, entre outras, as seguintes características:

I - ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, 
cooperativo e ético e com forte formação técnica; 

VI - atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade
social e com o desenvolvimento sustentável. 



Diretrizes Curriculares Nacionais para Engenharia
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019

• CAPÍTULO II

DO PERFIL E COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO

Art.4o O curso de graduação em Engenharia deve proporcionar aos seus egressos,
ao longo da formação, as seguintes competências gerais:

(…) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro
e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, 
legais, ambientais e econômicos (…);

(…) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia
nos contextos social, legal, econômico e Ambiental (…);



Educação Ambiental nos cursos de engenharia

- Preferência para as disciplinas “do núcleo duro” de engenharia;

- O desafio das disciplinas da área de “meio ambiente”nos cursos de 
engenharia;

- Nos cursos de Engenharia do Campus Gama da Universidade de 
Brasília (FGA):

Engenharia e Ambiente;

Gestão Ambiental.

- O aumento do respeito dessas disciplinas e sensibilização dos 
estudantes pelos crimes ambientais recentes no Brasil;





Como passar da antipatia à empatia?



Projetos de Ensino e Extensão na FGA

• Cerca de 2500 estudantes de Engenharia no Contexto da disciplina de 
Engenharia e Ambiente (2010 a 2019): 

- Temas específicos - Resíduos Sólidos, ciclo de vida dos
produtos, cadeias produtivas de produtos eletroeletrônicos e
mineração – tratando sobre a responsabilidade compartilhada;

- Fazem um projeto de extensão para levar às escolas públicas, 
preferencialmente;

- Fazem uma avaliação 360o;

- Avaliam o método da disciplina.



Como inspirar e 
mobilizar as pessoas ?



Nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina



Ostra feliz não faz pérola. 
Rubem Alves



Eu sonho com 
um país em que 
a educação
prevalecerá. 



Obrigada!
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