
      

CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Subsequente

Informações do Curso:

O Curso Técnico em Meio Ambiente  visa o aperfeiçoamento na concepção de uma 

formação técnica que articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios que 

sintetizem todo o processo formativo. Assim, os componentes curriculares integram-se e 

articulam-se  garantindo  que  os  saberes  científicos  e  tecnológicos  sejam  a  base  da 

formação técnica. 

O “fazer técnico” possibilita a compreensão do homem como sujeito histórico que 

produz sua existência pela interação consciente com o meio ambiente e a realidade, para 

a  construção  de  valores,  conhecimento  e  cultura.  O  estudo  sobre  as  áreas  rurais  e 

urbanas ocupadas, a sustentabilidade, a exploração, os impactos ambientais, o consumo, 

os conflitos ambientais, a biodiversidade, a sobrevivência das espécies e o esgotamento 

dos recursos naturais, propiciam mudanças de atitude. 

As  mudanças  de  atitude  almejam  a  sustentabilidade  respeitando  as 

particularidades sociais e culturais.

Objetivos:

• Promover  a  formação  integral  do  aluno  visando  o  mundo  do  trabalho,  com 

princípios  éticos,  levando  em  consideração  a  natureza  humana  e  suas  ações 

transformadoras;

• Implementar  ações  com base  científica  e  tecnológica  respeitando  a  cultura  de 

forma a promover a transformação da realidade local, regional e global;

• Desenvolver  uma visão  filosófica  e  política  que  permita  a  constituição  de  uma 

prática  socioambiental  voltada  para  o  princípio  da  sustentabilidade;  buscando 

novas matrizes tecnológicas de produção e consumo que permitam uma melhor 

relação do homem com o meio;

• Formar profissionais técnicos com capacidade crítica para implementar ações que 

contribuam para solução dos desafios da convivência homem/natureza de forma a 

atender as necessidades sociais de forma equilibrada e sustentável.



Dados Gerais:

Habilitação Profissional: Técnico em Meio Ambiente.

Forma: Subsequente ao Ensino Médio.

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período noturno.

Número de Vagas: Máximo de 40 alunos por turma.

Período de Integralização:  Mínimo  01 (um) ano e 06 (seis) meses e máximo de 05 

(cinco) anos.

Modalidade de Oferta: Presencial.

Perfil Profissional de Conclusão de Curso:

O  Técnico  em  Meio  Ambiente  domina  conteúdos  e  processos  relevantes  do 

conhecimento  científico,  tecnológico,  social  e  cultural  utilizando  suas  diferentes 

linguagens,  o  que  lhe  confere  autonomia  intelectual  e  moral  para  acompanhar  as 

mudanças,  de  forma a  intervir  no  mundo  do  trabalho  como agente  de  proteção  dos 

recursos naturais, de orientação de seu uso e de recuperação de sistemas degradados,  

orientado por valores éticos que dão suporte a convivência democrática e à defesa da 

vida. É habilitado profissionalmente para operar com informações, produzir e interpretar  

documentação,  relatórios  e  estudos  ambientais;  participar  na  elaboração  e 

acompanhamento de programas e sistemas de gestão ambiental; atuar no planejamento e 

na  operacionalização  de  programas  de  educação  ambiental  e  de  organização  dos 

processos de redução de consumo, reuso e reciclagem com vista à  preservação dos 

recursos naturais. 

Área de Atuação:

A área de atuação profissional é abrangente, podendo o técnico em meio ambiente, 

atuar em entidades públicas e órgãos de proteção ambiental,  órgãos de promoção de 

políticas públicas para o setor ambiental, instituições de pesquisa e desenvolvimento de 

novos  produtos,  empresas   e  entidades  privadas,   cooperativas,  associações  e 

comunidades. Também poderá ser profissional liberal autônomo, empreendedor do seu 

próprio negócio. 



Currículo:

Carga Horária do Curso: 1500 horas/aula mais 100 horas de Estágio Profissional 

Supervisionado concomitante ao 2º e 3º  semestre do curso.

Articulação com o Setor Produtivo:

A área de atuação profissional é abrangente, podendo o técnico em meio ambiente, 

atuar em entidades públicas e órgãos de proteção ambiental,  órgãos de promoção de 

políticas públicas para o setor ambiental, instituições de pesquisa e desenvolvimento de 

novos  produtos,  empresas  e  entidades  privadas,  cooperativas,  associações  e 

comunidades, ou ainda atuar como profissional liberal autônomo.

Matriz Curricular
Estabelecimento: Centro Estadual Florestal de Educação Profissional 
Presidente Costa e Silva
Município: Irati

Implantação gradativa a partir do ano: 2010 

Turno: Noturno

Oraganização: SEMESTRAL

DISCIPLINAS
SEMESTRES

horas1ª 2ª 3ª
T P T P T P

1 4 1 2 3 2 240 200
2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 2 2 120 100
3 ESTATÍSTICA APLICADA 1 2 3 120 100
4 FUNDAMENTOS DO TRABALHO 2 40 33
5 GEOGRAFIA AMBIENTAL 2 3 3 160 133
6 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 4 4 4 240 200
7 GESTÃO DE RESÍDUOS 2 3 1 2 160 133
8 INFORMÁTICA APLICADA 2 2 80 67
9 2 2 2 120 100
10 3 60 50
11 SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 2 3 3 160 133

Total 25 25 25 1500 1250

3 3 120 100

Curso: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Forma: SUBSEQUENTE

Carga horária: 1500 horas/aula – 1250 horas 
mais 100 horas de Estágio Profissional 
Supervisionado

Módulo: 20

hora/ 
aula

AMBIENTAL

AMBIENTAL
COMUNICAÇÃO

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO



Informações Adicionais/Sites Indicados:

www.crea-pr.org.br www.crq9.org.br
www.trabalho.gov.br www.meioambiente.pr.gov.br/    
w  ww.portal.mte.gov.br   www.iap.pr.gov.br/    
www.mma.gov.br

         www.pmambientalbrasil.org.br/unidades.htm
         www.ibama.gov.br www.icmbio.gov.br          
    http  ://www.policiamilitar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36  

http://www.ibama.gov.br/
http://www.ibama.gov.brhttp/
http://www.pmambientalbrasil.org.br/unidades.htm
http://www.mma.gov.br/
http://www.portal.mte.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.crea-pr.org.br/

