pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Auditoria e
Licenciamento Ambiental
O curso proporciona ao aluno
conhecimentos sobre as ferramentas para a
Auditoria e o Licenciamento Ambiental, a fim
de capacitá-lo a participar ou liderar equipes
de Licenciamento Ambiental, bem como
realizar processos de auditoria ambiental.

A quem se destina
Profissionais que atuam na área ou
setores de meio ambiente, tanto em
empresas públicas quanto privadas, mais
precisamente Engenheiros, Biólogos,
Químicos, Geógrafos, Arquitetos,
Administradores, Economistas, Advogados e
outros de áreas afins.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: sexta-feira das 19h
às 22h30 e sábado das 8h30 às 13h
(aulas quinzenais)
• Valor: 24 x 570,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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p ós-graduação na
t e oria e na prática

Matriz Curricular
Geologia e mecânica dos solos

32

Auditoria e
Licenciamento
Ambiental

Conservação e manejo da fauna

32

Conservação e manejo da flora

32

Avaliação de impactos ambientais
Tecnologia e controle de emissões: RS, EL, EA,
Ruído
Gestão de bacias hidrográficas

28

Fiscalização e perícia ambiental

28

Licenciamento ambiental

28

Legislação e direito ambiental

32

Auditoria em processos industriais
Auditoria em prestação de serviços de
comércio e turismo
Sistema de amostragem para fiscalização ambiental
Seminários avançados: Passivos, TAC, PRAD e
Medidas Compensatórias
Carga horária total

24
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