
 

Especialização em Análise Ambiental  
Guia do Aluno 

 
Introdução 
A Especialização em Análise Ambiental é um curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
interdisciplinar e com orientação prática, voltado para a capacitação técnica de profissionais 
para realização de análises ambientais do meio abiótico (físico), biótico e antrópico, 
diagnosticando, monitorando e fazendo prognósticos de impactos no ar, água e solo.  
 
A concepção do curso é única – no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF – 
na temática Análise Ambiental, no tratamento dos assuntos abordados e na capacitação para 
atender as expectativas do setor ambiental quanto à formação de analistas. 
 
Para tanto, a Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, em convênio com a Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE mobilizou o seu corpo 
docente que reúne o conhecimento teórico e a prática profissional em suas áreas de atuação. 
 
A Especialização é composta de aulas teóricas, trabalhos práticos e visitas técnicas, sendo 
estas últimas executadas por meio de parcerias com empresas públicas e privadas em Juiz de 
Fora e Região. 
 
Com 480 horas-aula, distribuídas ao longo de 13 meses, a Especialização conta com uma 
estrutura baseada em módulos básico e aplicada. Ao final da última disciplina o aluno estará 
habilitado a defender o TCC. Contudo, ainda será dado um prazo de 6 meses para entrega final 
da monografia, totalizando o máximo de 18 meses (Resolução n° 32/2011). 
 
Justificativa 
São cada vez maiores os problemas gerados por danos e impactos ambientais, criando 
situações críticas para os recursos naturais e o meio ambiente em nível regional, estadual, 
nacional e internacional, tanto nas cidades, quanto nas áreas rurais. 
 
A sociedade tem um papel importante e expressivo no acompanhamento desses processos, 
participando intensamente de atividades que procuram mitigar ações predatórias, de atividades 
corretivas ou na elaboração de um sistema de práticas preventivas, capazes de dar maior 
qualidade de vida às populações atingidas. 
 
São prementes as necessidades de capacitação de analistas para essas situações, através de 
uma linguagem coerente que permita imprimir conhecimento e praticidade na realização das 
análises ambientais, gestão de usos e serviços a oferecer e na conscientização das 
comunidades para a defesa dos seus interesses comuns. 
 
Objetivos 
- Atender à demanda existente para essa capacitação, tanto no nível de analistas já atuantes no 
mercado, quanto na formação de novos analistas com conhecimento prático do assunto; 
- Oferecer a oportunidade para a formação continuada no âmbito da UFJF; 
- Criar novas áreas de especialização e aperfeiçoamento em nível de pós-graduação na UFJF; 
- Permitir uma linguagem de interdisciplinaridade entre áreas afins do mercado de trabalho, 
buscando avançar para a transdisciplinaridade no tratamento das questões ambientais. 
 



 
 
Público Alvo 
- Executivos de Empresas e Profissionais que necessitem de especialização na área ambiental; 
- Funcionários de Organizações Governamentais, Não Governamentais e Fiscalizadoras que 
atuem no setor ambiental; 
- Profissionais de nível superior que procurem especializações no setor ambiental. 
 
Conteúdo Programático 
A programação será composta de 480 horas-aula de disciplinas e um trabalho de conclusão de 
curso, elaborado individualmente e defendido oralmente. 
- Fundamentos da Análise Ambiental;  
- Direito Ambiental; 
- Metodologia Científica Aplicada à Análise Ambiental; 
- Ecologia e Biodiversidade; 
- Geologia Ambiental; 
- Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental; 
- Cultura e Meio Ambiente; 
- Química Ambiental; 
- Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
- Recuperação de Áreas Degradadas;  
- Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  
- Poluição dos Solos e Águas Subterrâneas; 
- Tratamento de Efluentes Líquidos;  
- Sistemas de Saneamento Ambiental; 
- Poluição Atmosférica; 
- Trabalho de Conclusão de Curso de Análise Ambiental. 
 
Professores* 
Alessandro Salles Carvalho, Mestre – UFPR  
Ana Silvia Pereira Santos, Doutora – UFRJ  
Antônio Ferreira Colchete Filho, Pós Doutor Sênior – UFRJ  
Cássia de Castro Martins Ferreira, Doutora – USP  
Cézar Henrique Barra Rocha, Doutor – UFRJ 
Fabiano César Tosetti Leal, Mestre – UFMG 
Fabrício Alvim Carvalho, Doutor – UnB 
Flávio da Rocha Azevedo, Mestre – UFJF   
José Homero Pinheiro Soares, Doutor – UFRJ  
Luciane Monteiro Oliveira, Doutora – USP 
Luiz Evaristo Dias de Paiva, Doutor – UNICAMP  
Márcio de Oliveira, Mestre – UFJF   
Márcio Marangon, Doutor – UFRJ  
Otávio Eurico de Aquino Branco, Doutor – UFRJ  
Pedro José de Oliveira Machado, Doutor – UFF  
Roberto da Gama Alves, Doutor – UFSCAR  
Roberto Lopes Ferraz, Doutor – UFRJ  
Walter Rocha de Cerqueira, Mestre – PUC/MG 
 
(*) Corpo docente básico, sujeito a alterações. 
 
 



 
Corpo Docente 
O corpo docente da Especialização em Análise Ambiental foi criteriosamente selecionado, 
constituindo-se de profissionais com conhecimento e experiência nos temas abordados.  
 
Infraestrutura 
O Curso de Especialização em Análise Ambiental conta com o apoio do Núcleo de Análise Geo 
Ambiental (NAGEA) que inclui o Laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP) e o Laboratório 
Dinâmico de Análise Ambiental (LADINAA). Outros laboratórios da Faculdade de Engenharia, 
Faculdade de Farmácia e Bioquímica, Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Ciências 
Biológicas e Instituto de Ciências Humanas também poderão ser utilizados como apoio. 
 
Requisitos para Cursar 
- Diploma de Graduação em curso superior ou Declaração de conclusão de curso mais 
protocolo de requisição do diploma. 
 
Avaliação do Aluno e Certificados 
- Será considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de 75% de freqüência do total das 
aulas e nota igual ou superior a 70 em cada módulo (Conceito “C”), bem como ter o trabalho de 
conclusão de curso (TCC) de análise ambiental aprovado em defesa pública por no mínimo dois 
professores (orientador mais um profissional convidado com título mínimo de especialista). A 
monografia é individual e poderá ser na forma convencional ou artigo Qualis B3 ou superior.  
- Será emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, o certificado de conclusão do 
Curso de Especialização em Análise Ambiental. 
 
Datas e horário 
As aulas serão realizadas às sextas-feiras, no horário das 19h00 às 22h30, e aos sábados, de 
8h00 às 13h00.  
 
Local 
Juiz de Fora – Campus Universitário da UFJF – Faculdade de Engenharia – Anfiteatro 
Escadinha (Sala 4118). 
 
Investimento 
- Inscrição: R$ 250,00 Matrícula R$ 530,00 + dezesseis prestações de R$ 530,00.  
Obs.: Cada prestação corresponde ao valor de uma disciplina. 
 
Coordenação 
 
Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha –Tel (32) 2102-3414  E-mail: barra.rocha@gmail.com 
 
Secretária Maria Cristina M. Girardi – Tel (32) 2102-3401 – E-mail: cristina.girardi@ufjf.edu.br  
 
Contatos do Núcleo de Análise Geo Ambiental (NAGEA)  
 
Secretaria NAGEA – Tel (32) 2102-3414 
 
* Importante: 
As Resoluções 32/2011 e 33/2011 regulamentam a Pós-Graduação Lato Sensu da UFJF. Elas 
estão disponíveis no site da UFJF ou no site da Especialização:  

www.ufjf.br/analiseambiental  
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