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O curso de Especialização em Educação Ambiental
 O Curso de Especialização em Educação Ambiental, teve início no
ano de 1997, na Universidade Federal de Santa Maria, com o
objetivo era de preparar profissionais preocupados com o
entendimento e a importância do convívio do homem com o
ambiente;
 É voltado para a educação formal e não formal, pois, tem em
conta que a educação, é um processo que ocorre durante toda a
nossa vida, sendo portanto, influenciada pelos modos de viver,
pela cultura, pela política, pelos valores considerados essenciais
e que por sua vez irão interferir diretamente nas suas práticas
cotidianas e no modo de pensar dos indivíduos;


Atribui-se a isto, a importância de se levar em conta a educação
formal e não formal e o comprometimento de cada indivíduo
frente aos desafios sociais;

O curso de Especialização em Educação Ambiental
A Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977) apud Sato
(2002, p.24-25) definiu que:
A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de
valores e clarificação de conceitos, objetivando o
desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes
em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos.
A Educação Ambiental também está relacionada com a prática
das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a
melhoria da qualidade de vida.

Objetivo Geral
O objetivo geral do Curso é oferecer subsídios técnicopedagógicos a profissionais das mais diversas áreas de
conhecimento para atuar como multiplicadores ambientais em
seus respectivos campos, tratando temas referentes ao
desenvolvimento de estudos dos problemas ambientais,
provocados pela ação antrópica, nos seus diferentes aspectos:
solo, fauna, flora, água e ar; observando, além da
funcionalidade do ambiente, a dependência do ser humano
com o meio e a forma como as práticas ambientais educativas
podem ajudar a promover a sua sustentabilidade.

Objetivos
Objetivos Específicos:


Capacitar cientificamente profissionais para executar atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão na forma de trabalhos técnicos e práticos,
trabalhando as questões ambientais na sua forma teórica e aplicada;



Proporcionar atualização dos profissionais, buscando uma ação
holística na área ambiental, para sua aplicação na educação ambiental
de forma multi, inter e transdisciplinar;



Fornecer novas metodologias técnico-pedagógicas, para serem
aplicadas no ensino formal e informal visando o desenvolvimento local,
regional e nacional;



Promover a formação continuada dos professores de licenciatura na
área ambiental buscando capacitá-los para as modificações
socioambientais que se transfiguram na sociedade sem que a mesma
perca sua identidade enquanto educador.

Perfil do Especialista
 PERFIL DO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
 O profissional com título de especialista em educação ambiental
terá uma visão global e interdisciplinar do meio ambiente. Ele
será um agente multiplicador na análise dos problemas
ambientais e buscará soluções para os problemas ambientais no
âmbito da educação formal e informal, englobando a técnica e a
teoria pedagógica.

 ÁREAS DE ATUAÇÃO:
 Devido às características do curso o especialista em Educação
Ambiental, atuará em sua profissão de base como multiplicador
dos saberes de educação ambiental.

O curso em Dados
 O curso é regido pelo Regimento Interno dos Programas de
Pós-Graduação, da UFSM ;
 oferece 20 vagas por seleção (no mês de outubro) com início
no primeiro semestre de cada ano eletivo. Algumas destas
vagas não são preenchidas por desistências;
 durante o primeiro semestre é dedicado a integralização da
maioria dos créditos, sendo que no segundo, conta com 2
disciplinas e a elaboração e apresentação da monografia;
 geralmente a turma completa o curso em 18 meses,
podendo ser prorrogado por mais 6 meses com a aprovação
do Colegiado do Curso;

O curso em Dados
 para receber o certificado de conclusão, o pós-graduando
necessita apresentar um trabalho final denominado de
Monografia de Especialização e, defendê-la oralmente
frente a uma comissão examinadora constituída por dois
professores, mais o orientador do trabalho, necessitando
obter aprovação final;
 Um levantamento feito sobre os alunos titulados mostra que
aproximadamente são titulados 10 alunos/ano;

 O Curso já formou 193 especialistas até o ano de 2015.
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Infraestrutura
 O curso conta com uma sala denominada EduAmb, que é
uma sala de estudos com:








Ar condicionado,
Wi-fi,
Mesa de reuniões,
Cafeteira,
Impressora a laser,
Água mineral,
2 microcomputadores.

Página do curso:www.ufsm/educacaoambiental

Professores

Disciplinas

Avisos Importantes do Regimento da PósGraduação
 Art. 64. O discente que obtiver conceito igual ou inferior a "C" em qualquer
disciplina será reprovado.
 Art. 65. Será desligado do Programa o discente que for reprovado (obter
conceito igual ou inferior a “C”, NA ou R) em duas disciplinas ou por duas vezes
na mesma disciplina, cabendo à Secretaria e à Coordenação do Programa o
monitoramento do histórico escolar dos discentes e ao Departamento de
Registro e Controle Acadêmico (DERCA) o controle desta situação.

 O discente poderá solicitar trancamento de disciplinas dentro do prazo
fixado pelo calendário acadêmico, não sendo permitido o trancamento
total.
 O discente que não preencher o plano de estudos on-line no Portal do
Aluno, não consegue realizar a matricula no segundo semestre, fica
bloqueado.

Obrigado!!
Página do curso:
www.ufsm/educacaoambiental
E-mail: cpgeamb@ufsm.br
Contato: 3220-8738
CCR II – P.44, sala 5320

