
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  Período: 4º 
DEPARTAMENTO:  ANO: 2015/2 
DISCIPLINA: Ecologia 
CARGA HORÁRIA: 40 Horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T TOTAL: 02 aula 
 

EMENTA 
Ecologia e aspectos sócio-históricos da questão ambiental.Poluição ambiental. 
Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento sustentável.Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e seus riscos ambientais e 
saúde. Doenças emergentes e reemergentes. Qualidade de vida e promoção da saúde. 
Responsabilidade social, saúde e meio ambiente. 
 

OBJETIVOS 

• Entender o que estuda a ciência da Ecologia; 
• Compreender a questão ambiental a partir dos seus aspectos históricos, políticos, sociais e 

econômicos;  
• Analisar o conceito de sustentabilidade: seus principais atores e propostas, bem como 

osproblemas ambientais contemporâneos e poluições ambientais; 
• Analisar a problemática do lixo em estabelecimentos de saúde locais, e os destinos 

adequados; 
• Compreender a problemática dos Resíduos de Serviços de Saúde e como ameniza-la; 
• Analisar alternativas de sustentabilidade na promoção de qualidade de vida e de cidades 

saudáveis; 
• Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio 

ambiente e divulgação de sua importância como profissional empreendedor na sua 
respectiva área de atuação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I–Introdução à Ecologia 
• Diferença entre Ecologia e Ecologismos 
• Crise da sociedade industrial: crise civilizatória ou crise ambiental? 
• Problemas ambientais contemporâneos: causas, consequências e alternativas. Temas: lixo, 
mudanças climáticas, poluição ambiental, fome, biodiversidade, agricultura, contaminação 
química. 
UNIDADE II –Poluição ambiental 
• Poluição dos recursos hídricos e seus riscos a saúde. 
• Poluição Atmosférica e seus riscos a saúde. 
• Poluição do solo e seus riscos a saúde. 
• Lixo eletrônico (e-lixo) e lixo espacial  
• O enfrentamento da problemática dos resíduos sólidos na promoção da sáude 
UNIDADE III – Saúde e Ambiente Sustentável 
• Saúde e ambiente, a crise ambiental e suas repercussões na saúde humana 
• Percepção de riscos, ambiente e saúde. 
• Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 
• Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 



 

 

• Doenças emergentes e Reemergentes 
• Qualidade de Vida e Promoção da saúde. 
• Responsabilidade Social, Saúde e Meio Ambiente 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva. 
Trabalho em grupo. 
Seminários. 
Atividades de pesquisa. 

  

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Audiovisual Datashow. 
Livros, Periódicos, Revistas e jornais. 

  

 
ATIVIDADES DISCENTES 

Avaliações escritas;  
Trabalhos em grupos e pesquisas;  
Seminarios. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação (prova escrita) – 30 pontos 
2ª Avaliação (prova escrita) – 20 pontos 
3ª Avaliação (prova escrita)– 20 pontos 
ADA – 20 pontos 
Atividades em grupo – 10 pontos 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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