
 

 

 

CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE 

 

1) INFORMAÇÕES  

- Turno: Tarde 

- Tempo de duração: 3 módulos (1 ano e 6 meses) 

- Local: Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre 

 

2) INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

OBJETIVO 

O Curso Técnico em Meio Ambiente - Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, tem o objetivo de 

capacitar profissionais para executar o monitoramento de variáveis ambientais; participar da 

elaboração de licenciamento ambiental; acompanhar o sistema de gestão ambiental, desenvolver 

projetos visando a sustentabilidade; participar da gestão em unidades de conservação; aplicar 

técnicas de gestão de bacias hidrográficas e uso do solo e empregar metodologias de avaliação de 

impactos ambientais. 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

A formação técnica nesta área habilita ao egresso:  

- Coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais.  

- Auxiliar na elaboração, na análise de projetos, nos relatórios e estudos ambientais.  

- Propor medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já 
degradados. 

- Executar sistemas de gestão ambiental. 

- Organizar programas de educação ambiental com base no monitoramento, na correção e 
prevenção das atividades antrópicas, na conservação dos recursos naturais através de 
análises prevencionistas. 

- Organizar redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em processos.  

- Identificar os padrões de produção e consumo de energia. 



- Realizar levantamentos ambientais. 

- Operar sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos. 

- Relacionar os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente.  

- Realizar e coordenar o sistema de coleta seletiva. 

- Executar plano de ação e manejo de recursos naturais. 

- Elaborar relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e impactos 
ambientais de um processo, indicando as consequências de modificações.  

- Realizar ações de saúde ambiental nos territórios. 

- Desenvolver tecnologias sociais ambientais. 

- Promover ações de manejo ambiental. 

- Avaliar e monitorar sistema de tratamento e abastecimento de água, bem como de 
esgotamento sanitário. 

- Monitorar os indicadores de qualidade do ar atmosférico. 

- Executar ações de controle e manejo da poluição. 

- Realizar vistoria ambiental e sanitária. 

- Realizar monitoramento ambiental. 

- Elaborar diagnóstico das condições socioambientais, econômicas e culturais.  

- Identificar e intervir nos problemas de saúde relacionados aos fatores de riscos ambientais 
do território com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 
população. 

- Conhecer e utilizar sistemas de informação geográficas para uso em atividades de 
geoprocessamento no trabalho ambiental. 

- Integrar ações da saúde do trabalhador com saúde ambiental.  

- Conhecer e integrar o sistema de saneamento ambiental bem como sua relação com a 
saúde pública. 

- Auditar sistemas de gestão ambiental. 

- Atuar nas áreas de educação, proteção e recuperação ambientais.  

 

 

 

 



CAMPOS DE ATUAÇÃO 

O profissional Técnico em Meio Ambiente pode atuar da seguinte forma: 

- Aterros sanitários. 
 
- Autarquias e órgãos públicos. 
 
- Cooperativas e associações. 
 
- Empreendimento próprio. 
 
- Empresas de licenciamento ambiental. 
 
- Empresas prestadoras de serviços. 
 
- Estações de monitoramento e tratamento de efluentes (líquidos e gasosos) e resíduos sólidos. 
 
- Estações de tratamento de água, esgoto sanitário, efluentes industriais e resíduos. 
 
- Indústrias e demais unidades de produção. 
 
- Instituições de assistência técnica, pesquisa e extensão rural. 
 
- Organizações não governamentais (ONGs) ambientais. 
 
- Profissional autônomo. 
 
- Unidades de conservação ambiental. 
 
- Unidades de manejo de recursos hídricos e de resíduos. 
 
 
3) ORGANIZAÇÃO DOS SEMESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE PERÍODO 

1º semestre/2023 -  Módulo I Início: 15/02/2023      Término: 19/07/2023 

2º semestre/2023 -  Módulo II Início: 31/08/2023      Término: 12/12/2023 

3º semestre/2024 -  Módulo III Início: a definir            Término: a definir 



4) MATRIZ CURRICULAR 

 

Módulo Componentes Curriculares Carga Horária 

Módulo I 

Dinâmicas dos Sistemas 

Efluentes, Poluição Ambiental e Saúde Pública 

Ética e Cidadania Organizacional 

Projetos em Educação Ambiental (pré-projeto) 

400 horas 

Módulo II 

Segurança Ambiental 

Energia e Meio Ambiente 

Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Legislação Ambiental 

400 horas 

Módulo III 

Gestão e Qualidade Ambiental 

Avaliação de Riscos e Impacto Ambiental 

Sistema de Tratamento de Água, Resíduos e 

Efluentes 

Projeto Integrador (1) 

Projeto Integrador (2) 

 

400 horas 

 

 Carga horária total do curso: 1200 horas 


