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PROGRAMA 

EMENTA: Relações homem x meio ambiente mediadas pela cultura. Análise das transformações sócio-

ambientais em diferentes segmentos da população. Análise de experiências comunitárias e práticas 

sociais articuladas em torno da questão ambiental. 

OBJETIVOS 

Introduzir os alunos no contexto do debate sobre a questão ambiente; discutir sobre educação ambiental; 

Refletir sobre este campo de trabalho profissional (relação entre social e o ecológico). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

UNIDADE I – A educação ambiental  

- o poder produtivo-destrutivo do capital no meio ambiente 

- educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade da 

sociedade atual. 

- A questão ambiental e a emergência de um campo de ação político pedagógica  

- O embate entre as questões ambientais e sociais no urbano(cidade – meio ambiente)  

 

  UNIDADE II – meio ambiente e geração de renda 

- economia solidária 

- desenvolvimento sustentado e meio ambiente 

- atividades de geração de renda e a preocupação com o meio ambiente 

 

 

 

  UNIDADE III – O serviço social e o meio ambiente 

- necessidades de formação do assistente social no campo ambiental 

- reflexões sobre o papel do assistente social como educador ambiental. 

- O meio ambiente como fator de desenvolvimento: uma perspectiva para o serviço social. 

 

Metodologia  

Aulas expositivas e seminários preparados pelos alunos. 
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Avaliação  

Presença nas aulas  - 1 ponto 

Participação nas discussões  – 1 ponto  

Seminário – 4 pontos  

Trabalho escrito – 4 pontos  
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