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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 
Profª. SUSANA ARCANGELA QUACCHIA FEICHAS 
MSc. - Universidade Federal Fluminense 

 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
 
É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de 
dezembro de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o 
desenvolvimento intelectual do país, reunindo escolas de excelência e 
importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, na 
administração pública e privada e na história do país. 
 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande 
tradição e intensa produção intelectual: 
 

CPDOC � Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
Direito GV � Escola de Direito de São Paulo 
Direito Rio � Escola de Direito do Rio de Janeiro 
EAESP � Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
EBAPE � Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
EESP � Escola de Economia de São Paulo 
EMAp � Escola de Matemática Aplicada 
EPGE � Escola de Pós-Graduação em Economia 
FGV Projetos � Consultoria para organizações públicas e privadas 
IBRE � Instituto Brasileiro de Economia 
IDE � Instituto de Desenvolvimento Educacional 
 
 
3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL � IDE  
 
O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma 
rede de distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos 
pela FGV, através de suas Escolas e Institutos, distribuídos por meio de 
Instituições Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, 
Programa de Pós-Graduação; pelo FGV Online, Programa de Ensino a Distância; 
pelo FGV in company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de 
Qualidade e Inteligência de Negócios, responsável pela manutenção da 
qualidade e padrão de excelência FGV, em qualquer lugar do país onde os 
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programas do IDE estejam sendo oferecidos; e pela Certificação de Qualidade, 
que compartilha a qualidade do conhecimento e do ensino produzidos na FGV 
com os cursos de graduação em Administração e Economia de outras 
instituições do país.  
 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia e dos 
Estados Unidos, os alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a 
possibilidade de participar de programas de curta, média ou longa duração em 
universidades estrangeiras.  
 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela 
Strong, nos seguintes campi: 
 

Campus Almirante: 
Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim - Santo André 
fgvabc@strong.com.br 
 

Campus Jacarandás: 
Av. Industrial, 1455, Jardim - Santo André 
santoandre.fgv@strong.com.br 
 

Campus São Caetano do Sul: 
Av. Goiás, 383, 2º Andar - São Caetano do Sul 
saocaetano.fgv@strong.com.br 
 

0800 550 590 | 4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 
http://www.strong.com.br  
 
 
4. ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS � EBAPE 
 
Criada em Abril de 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) tem desempenhado 
importante papel na formação de quadros universitários e governamentais no 
Brasil e em outros países da América Latina e África. Desde seu início, ministra 
cursos de administração em nível de pós-graduação e especialização, bem 
como mantém um amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a 
empresas e entidades do governo. 
 

A EBAPE oferece, juntamente com outras Escolas da FGV, cursos de pós-
graduação lato sensu através do programa FGV Management. Estes cursos, em 
diversas especialidades, são oferecidos, na modalidade aberta ou para 
corporações específicas, sob coordenação executiva do Instituto de 
Desenvolvimento Educacional (IDE). 
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5. ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA � EPGE 
 

A Escola de Pós-Graduação em Economia teve origem no Centro de 
Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), criado pela Fundação Getulio Vargas 
em 12 de dezembro de 1960. Passou a denominar-se EPGE em 15 de janeiro 
de 1966, com a introdução da pós-graduação em nível de Mestrado. Em 1974, 
foi criado o programa de Doutorado.  
 
A EPGE é responsável pela introdução de rigor matemático e da sofisticação 
teórica no ensino e pesquisa de economia no Brasil, com impactos importantes 
na gestão pública e privada no país.  
 
Por vários anos consecutivos, tem sido avaliada pela CAPES como o melhor 
programa de pós-graduação em Economia do Brasil, sendo que, 
atualmente, é o único programa na área de ciências sociais aplicadas com 
a nota máxima. A escola conta hoje com um seleto grupo de Ph.Ds em 
regime de tempo integral, dedicados unicamente à pesquisa e ao ensino. 
A EPGE publica, trimestralmente, a Revista Brasileira de Economia. 
 
Recentemente a EPGE estabeleceu seu programa de graduação em 
economia por intermédio da criação da Escola Brasileira de Economia e 
Finanças (EBEF). A EBEF, em recente pesquisa realizada pelo MEC, em 2009, 
foi considerada a 3ª melhor instituição de ensino do país, entre todas as 
existentes. 
 

 

6. SOBRE O MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 
  
A história do ser humano é, na verdade, a história de suas relações com a 
Natureza. De fato, é do ambiente natural que incorporamos todas as 
matérias, produtos e serviços ambientais que não apenas permitem o 
desenvolvimento das atividades necessárias para o bem-estar material, 
estético e espiritual do ser humano como são, na verdade, indispensáveis 
para a manutenção da vida no Planeta. E é neste mesmo ambiente que 
armazenamos os subprodutos, rejeitos e excessos de nossas atividades. O 
ambiente é desta forma, origem e destino de tudo que nos caracteriza e nos 
permite ser humanos. 
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O MBA Executivo em Administração: Gestão do Ambiente e Sustentabilidade 
foi concebido de modo a refletir sobre a interdependência entre as 
necessidades e desejos humanos e os ciclos da natureza; a complexidade do 
processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 
ambientais e políticas empresarias; os conflitos inerentes aos desafios 
socioambientais e os resultados de (in) sustentabilidade do desenvolvimento.  
 
Entende-se que às técnicas de controle da poluição se agregaram os 
instrumentos voltados a ecoeficiência com ganhos para o ambiente natural e 
a sociedade. Entretanto, há necessidade de avançar no sentido de incorporar 
às práticas organizacionais uma visão estratégica e territorial das questões 
socioambientais, com vistas a reconstruir a forma como os seres humanos se 
relacionam com o ambiente. Ambiente, este constituído por um espaço físico 
natural e construído, aspectos sociais, políticos, culturais, tecnológicos, 
econômicos estabelecendo uma rede de relações única a ser entendida para 
ser modificada com vistas à sua sustentabilidade.  
 
O MBA Executivo em Administração: Gestão do Ambiente e Sustentabilidade 
considera ainda que possuir conhecimentos sobre os processos naturais, 
práticas de gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade, 
aliados à capacidade crítica para construir ou analisar opções alternativas, são 
competências diferenciais que se tornam, a cada dia, mais essenciais para 
garantir competitividade no mercado de trabalho.  

 
 
7. OBJETIVOS 
 
O participante do curso ao seu final deverá ser capaz de: 
 

· Identificar e analisar princípios, políticas e práticas voltadas para o 
desenvolvimento da sociedade; 
 

· Conhecer e analisar práticas de sustentabilidade que possam subsidiar a 
busca de soluções para problemas socioambientais;  

 

· Comprometer-se com a melhoria organizacional, social e do ambiente 
local com vistas à sustentabilidade;  

 

· Gerar modelos organizacionais fundados em princípios de 
desenvolvimento socioambiental sustentáveis.  
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8. A QUEM SE DESTINA  
 
Profissionais do setor empresarial, consultoria e de organizações da sociedade 
civil, como também, formuladores de políticas públicas com formação 
universitária, que desejem incorporar a visão da sustentabilidade à sua 
atuação profissional.  

 
 
9. CERTIFICAÇÃO 
 
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da 
Fundação Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do 
CNE/CES nº 1 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da 
Câmara de Educação Superior. 
 
O MBA Executivo em Administração: Gestão do Ambiente e Sustentabilidade é 
certificado por duas das melhores instituições de ensino do país, que tem 
grande expressão no cenário educacional: EPABE e EPGE. 
 

· Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de �Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA Executivo em Administração: Gestão do 
Ambiente e Sustentabilidade, Nível Especialização� aos participantes 

que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no 
regulamento do curso do módulo nacional; 
 

· Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 
origem, o certificado de participação no módulo internacional 
respectivo; 

 

· A Fundação Getulio Vargas incluirá no verso do certificado do módulo 
nacional, a participação no módulo internacional cursado, aos alunos 
que atenderem todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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10. PROGRAMA 
 

MÓDULO NACIONAL 
MBA Executivo em Administração: Gestão do Ambiente e Sustentabilidade 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

 Módulo de Contextualização 

1 Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade 24 

2 Conservação, Dinâmica de Sistemas Naturais e Aspectos 
Econômicos 

24 

3 Direito Ambiental 24 

4 Ética e Responsabilidade Social 24 

5 Políticas Públicas para a Sustentabilidade 24 

6 Economia, Meio Ambiente e Sustentabilidade 24 

 Módulo de Gestão 

7 Aspectos Comportamentais nas Organizações 24 

8 Mapeamento e Análise de Processos Aplicados a Estudos Ambientais 24 

9 Gestão de Projetos � Online 36 

10 Ambiental Business Game � Online 36 

 Módulo de Instrumentos de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

11 Licenciamento e Avaliação de Impactos Ambientais 24 

12 Práticas de Gestão Empresarial Sustentável 24 

13 Negociação e Gestão de Conflitos Socioambientais 24 

14 Gestão Estratégica de Carbono 24 

15 Educação Ambiental 12 

16 Riscos Socioambientais: Análise e Gerenciamento  24 

17 Política de Gerenciamento de Recursos Hídricos 12 

18 Gestão de Resíduos Sólidos 12 

19 Indicadores de Sustentabilidade 12 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS HORAS/AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago - Harris School 

49 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial/ISCTE - 
Lisboa 

40 

The Business Environment in China Current 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International 
Brands and Business 
Fondazione CUOA � Business School - Itália 

40 

International Business Law 
University of California � School of Law - Irvine 

54 

 
 
11. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 
 
 
1. Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade 
 

Crise do padrão de ocupação do território e formação social.  Transição 
ecológica e o contexto do desenvolvimento sustentável. Padrão de ocupação do 
território e formação ambiental latino-americana. Globalização e 
governabilidade socioambiental. Globalização e distinções norte-sul da 
sustentabilidade. Desafios globais e regionais da agenda de desenvolvimento. 
Governabilidade socioambiental e regime internacional de comércio. Políticas 
de meio ambiente e políticas para a sustentabilidade. Paradoxos da agenda 
internacional de meio ambiente. Dimensões de sustentabilidade, atores e 
critérios de política pública. Conflitos socioambientais, papel do Estado e 
estratégias de negociação. 
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2. Conservação, Dinâmica de Sistemas Naturais e Aspectos Econômicos  
 

Bases teóricas da Ecologia. Processos evolutivos e biogeográficos da 
biodiversidade, dinâmica de populações e comunidades, manutenção e 
restauração de ecossistemas. Biologia da Conservação, bases teóricas, 
manejo e monitoramento, estratégias de conservação para o uso sustentado. 
Novas concepções para o uso da biodiversidade. 

 
 
3. Direito Ambiental 
 

A crise ambiental e o surgimento do Direito Ambiental. A constituição federal 
e o meio ambiente. Competências em matéria ambiental. Política nacional do 
meio ambiente. Instrumentos de política ambiental. Dano ambiental e 
responsabilidade civil, administrativa e penal dele decorrentes. Ação civil 
pública e ação popular. Termo de ajustamento de conduta. A proteção jurídica 
da biodiversidade.  

 
 
4. Ética e Responsabilidade Social 
 

Ética e a explicitação de princípios e valores nas organizações.  A evolução do 
debate e o papel social da empresa.  A relação com as partes interessadas da 
empresa. Ação social e projetos socioambientais de empresas. Mercado e 
ação socioambiental. Marketing social e consumo sustentável. Estratégias e 
práticas para uma gestão responsável. Indicadores de sustentabilidade. 
Normas e padrões de RSE utilizadas como ferramentas de  gestão.  

 
 
5. Políticas Públicas para a Sustentabilidade 
 

Competências dos órgãos nos diferentes entes federativos. O papel dos 
Estados, Setor Privado e Terceiro Setor na política ambiental. Processo 
decisório: normas e diretrizes; atores, governança ambiental, hierarquia das 
normas, o papel dos conselhos.  Articulação institucional. Evolução do aparelho 
do Estado.   Instrumentos econômicos e de comando-e-controle. Mudanças de 
perspectivas. Principais políticas públicas para gestão ambiental. Visão geral 
dos diversos tratados internacionais e as principais reuniões e 
resultados.  Posição do Brasil. 
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6. Economia, Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 

Economia ecológica x economia ambiental e a questão da sustentabilidade.  
Conceitos básicos: falhas de mercado, externalidades, bens de propriedade 
comum. Análise custo-benefício e taxa de desconto. Noções de valoração 
econômica do ambiente e técnicas de valoração. Instrumentos da política 
ambiental. Mudanças climáticas e sustentabilidade. A economia de baixo carbono. 

 
 
7. Aspectos Comportamentais nas Organizações 
 

O mundo organizacional contemporâneo e sua repercussão na sociedade. 
Competências interpessoais: importância da comunicação, trabalho em 
equipe e diferenças individuais. Liderança e motivação. Relações de poder e 
influência. Conflitos e resistência às mudanças. 

 
 
8.  Mapeamento e Análise de Processos Aplicados a Estudos Ambientais 
 

A organização dentro de um espaço dinâmico e construído e as relações 
estabelecidas neste espaço. A Visão sistêmica e contingencial da organização 
e a visão por processo. Conceito de macro-processos, processos e funções. A 
concepção da organização como cadeia de valor. Metodologia de análise de 
processos e ferramentas.  Medidas de desempenho dos processos. O impacto 
da gestão por processos nos estudos ambientais e territoriais. 

 

 

9. Gestão de Projetos � Online 
 

Definições e objetivos: introdução, dimensões e modalidades de projetos, 
função gerencial, arquitetura organizacional e projetos, análise da demanda, 
aumento da eficácia, organizacional e gerencial, seleção de projetos. Fases de 
um projeto: modelo PMBOK, iniciação do projeto, plano sumário do projeto. 
Áreas de conhecimento e aspectos estruturais: áreas de conhecimento, 
conceitos básicos em formato visual, ferramentas típicas. 
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10. Ambiental Business Game � Online 
 

Informações gerais: introdução, mercado e ambiente legislatório, forças 
em competição. Empresa: estratégias e estrutura, manufatura, 
marketing, gerência de saúde, meio ambiente e segurança, gerência 
financeira, perspectivas. Informações adicionais: detalhes sobre o jogo, 
pontuação no jogo. Atividades do jogo: rodadas de teste, quadrimestre 1, 
quadrimestre 2. 

 
 
11. Licenciamento e Avaliação de Impactos Ambientais 
 

Licenciamento e avaliação de impactos ambientais - conceitos, etapas, 
procedimentos e base legal. Estudos e relatórios de impacto ambiental.  
Audiências públicas. Adoção e prática do licenciamento e da avaliação de 
impactos ambientais. Conflitos e dificuldades. 

 
 
12. Práticas de Gestão Empresarial Sustentável 
 

Abordagens e desafios da gestão ambiental empresarial. Papel dos 
stakeholders. Modelos de gestão ambiental: Produção mais Limpa, 
Ecoeficiência, Ecodesigns, modelos biológicos. Instrumentos de gestão 
ambiental empresarial: sistema de gestão ambiental, sistema integrado 
de gestão, ciclo de vida de produtos, auditorias.   

 
 
13. Negociação e Gestão de Conflitos Socioambientais 
 

Aspectos ambientais como fonte de conflitos. Conflitos globais e locais. 
Negociação como ferramenta de administração. Tipos de conflito: 
conflitos de interesse versus conflitos de valores. Gerenciando conflitos: 
técnicas de mediação de conflitos. Gestão de conflitos para atingir ganhos 
mútuos. 
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14. Gestão Estratégica de Carbono 
 

Gestão de carbono nas empresas. Inventário de emissões de gases de efeito 
estufa. Neutralização de emissões. Mercados de carbono: mecanismo de 
desenvolvimento limpo e mecanismos voluntários. Processo de obtenção de 
créditos de carbono nos vários mercados. Oportunidades e riscos das 
mudanças climáticas nos negócios. Estudos de casos. 

 
 
15. Educação Ambiental 
 

Principais conceitos e visões. Histórico: a Educação Ambiental no mundo e no 
Brasil. Aspectos regulatórios. O papel do governo, das organizações não-
governamentais e da iniciativa privada. Principais desafios. Processos de 
aprendizagem organizacional orientados para a sustentabilidade.  Estudos de 
caso. 

 
 
16. Riscos Socioambientais: Análise e Gerenciamento 
 

Avaliação de risco ambiental e para a saúde humana: uma nova abordagem 
no contexto da gestão para a sustentabilidade. Metodologias de avaliação de 
risco. Programas de gerenciamento de riscos - o processo de tomada de 
decisão com base na avaliação de risco.  Gerenciamento de risco e processos 
decisórios. Comunicação e percepção de riscos. 

 
 
17. Política e Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 

Água e desenvolvimento. Problemática da água no mundo e no Brasil. 
Experiências européias de gestão de recursos hídricos. Política Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos: legislação, objetivos, fundamentos, 
diretrizes, instrumentos e organização do sistema de gerenciamento. Noções 
sobre enquadramento e uso dos recursos hídricos. Processo de licenciamento 
de recursos hídricos. 
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18. Gestão de Resíduos Sólidos 
 

Política Nacional de Resíduos Sólidos: aspectos jurídicos e de gestão. 
Responsabilidades. Logística Reversa. Coleta seletiva, catadores e reciclagem. 
Práticas de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

 

19. Indicadores de Sustentabilidade 
 

Indicadores socioambientais e sustentabilidade:  funções, dimensões e 
componentes.  Sistemas de indicadores: aspectos teóricos e empíricos, análise 
crítica. Construção de indicadores.  
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Campus Almirante: 
Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim - Santo André 
fgvabc@strong.com.br  
 

 4433 3222 
 
 
Campus Jacarandás: 
Av. Industrial, 1455, Jardim - Santo André 
santoandre.fgv@strong.com.br  
 

 4433 6166 
 
 
Campus São Caetano do Sul: 
Av. Goiás, 383, 2º Andar, Centro - São Caetano do Sul 
saocaetano.fgv@strong.com.br  
 

 3996 5668 
 
 
Toll free: 0800 550 590 
 
 
www.strong.com.br  


