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A
constante procura pelo aprimoramento dos cargos den-
tro das empresas fez surgir um maior interesse dos pro-
fissionais pelos cursos que ofereçam uma melhoria do
currículo. Nas décadas passadas, em algumas áreas, um

profissional com um uma escolaridade básica conseguia manter-se
empregado. Ter o certificado de conclusão do atual ensino médio
(antigo colegial) já era suficiente para garantir uma porta de empre-
go considerada satisfatória por parte da população.

A oferta da mão-de-obra, porém, foi ganhando maior dimensão
e, com isso, as oportunidades ficaram cada vez mais disputadas e,
conseqüentemente, escassas. Na concorrência por uma posição no mer-
cado de trabalho, houve a predileção por cursos técnicos oferecidos
por escolas, que traziam aos profissionais a chance de obter uma es-
pecialização em determinada área. Entretanto, os cursos técnicos fo-
ram desaparecendo e, a partir de meados da década de 90, o ensino
superior passou a ser fundamental para que, além de conquistar uma
vaga de trabalho, o profissional garantisse o seu emprego.

Sendo assim, em pleno século XXI, a exigência pelo diploma do
terceiro grau é prática comum das mais variadas organizações, fa-
zendo parte dos requerimentos básicos no momento da contratação.
Dependendo do cargo desejado, os cursos de pós-graduação tam-
bém entram no quadro das exigências básicas e quanto mais especi-
alização em seu setor de atuação o colaborador possuir, mais propí-
cio a alcançar efetivação na empresa ele será.

O mercado de trabalho e o capital humano
No atual mundo capitalista cada vez mais globalizado, várias

mudanças significativas vêm ocorrendo não só na economia mundi-
al, como também na estrutura interna das mais variadas empresas.
Dessa forma, a relação entre capital e trabalho tem tido alteração de
modo bastante significativo nos últimos tempos.

A atual forma que dita qual é o caminho de manter o negócio
ativo é estar competentemente preparado para competir. Caso con-
trário, a empresa deixa de existir. A exigência por manter-se atuali-
zado e atendendo ao que o mercado procura é prática constante dos
últimos anos e tende a estar ainda mais rigoroso no futuro. Quem foi
bem-sucedido ontem não tem nenhuma garantia de que o sucesso
continuará existindo.

Diante desse cenário, o ser humano é o principal fator com a
capacidade de fazer com que as organizações continuem competi-
tivas e se torna o foco das atenções, haja vista que apenas pessoas
competentes e devidamente qualificadas poderão produzir ou en-
tão prestar serviços com qualidade desejada. Assim, competência
e profissionalismo são itens determinantes que conduzem as car-
reiras dos profissionais.

Os antigos formatos estabelecidos de administração das empre-
sas, que possuíam hierarquia padronizada, com valor agregado sem
expressão, cedem espaço a um novo modelo de gestão. Toda a coor-
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O futuro na opinião dos especialistas

"Na medida em que se obtém melhor compreensão dos contextos
competitivos em que inserem as diversas organizações, o programa
de ensino ganha importância capital, pois oferece oportunidade qua-
se que única para abordagem de temas pouco explorados no contexto
nacional. O mercado deverá evoluir para a incorporação de práticas
decorrentes de estruturas conceituais em desenvolvimento no progra-
ma". - Ralph Santos da Silva, coordenador do Programa de Mes-
trado em Administração da UNIR

"O mercado, aos poucos, começa a acreditar nos cursos seqüenci-
ais (de dois anos). Nosso indicador mais efetivo é o quadro de oferta de
empregos e estágio que mantemos no pátio da faculdade. No último
ano já encontramos vagas para metrologistas, analistas da qualidade, e
outras vagas correlatas, o que era impossível imaginar cinco anos atrás".
- José Luís da Silva Martin Gascon, coordenador do IESA.

"Cada vez mais precisamos de profissionais formados e com uma
excelente bagagem na área de gestão e Meio Ambiente para acom-
panhar as mudanças do ambiente empresarial e o crescimento econô-
mico e de qualidade exigido pelos padrões internacionais". -Adria-
na Mello, coordenadora geral de pós-graduação do IBTA.

"Acreditamos que a tendência é de aumento na procura por estes
cursos, pois o conceito de Qualidade tomou um sentido amplo. O mercado
vai continuar demandando profissionais cada vez mais qualificados para
que ocupem posições estratégicas nas organizações. Teremos dois tipos
de organização, as que se preocupam com a qualidade e as que deixarão
de existir". - Marcos Alberto de Oliveira, coordenador de pós-gradua-
ção, pesquisa e extensão da Faculdade de Engenharia da FAAP

"Temos expectativa bastante otimista para o crescimento deste
mercado. Estamos estruturando para 2009 a diversificação da ênfase
deste MBA para as áreas de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e
Crédito de Carbono, Legislação e Licenciamento Ambiental, Marke-
ting e Comunicação Socioambiental devido a grande procura. O mer-
cado tem demonstrado uma crescente absorção de novos profissio-
nais com conhecimentos relacionados aos segmentos de Meio Ambi-
ente e responsabilidade social, alavancada principalmente pela ca-
deia produtiva de energia e polímeros que incentiva seus fornecedo-
res e/ou prestadores de serviço a qualificarem-se". -Anderson Nas-
cimento, diretor de projetos da Dinâmica da Terra.

"A questão sobre Qualidade e Meio Ambiente é mundial, por isso,
estamos constantemente preocupados em estarmos alinhados às ne-
cessidades do mercado de trabalho, formando profissionais aptos a atu-
arem numa área de relevância e que ainda carece de qualificação. Bus-
camos oferecer cursos com excelente qualidade de ensino, contando
com a atuação de professores experientes e com formação profissional
e acadêmica exemplares". - Marcelo Pupim Gozzi, coordenador de
pós-graduação do curso de Engenharia Ambiental da Uninove.

"A área de Meio Ambiente e Desenvolvimento está em constante
renovação na medida em que as políticas e diretrizes para a temática
ambiental também se encontram em discussão. Acreditamos que as
propostas pedagógicas dos cursos que abrangem a área em
questão contribuem para uma qualificação profissional consciente e
coerente". - Shiderlene Almeida , coordenadora pedagógica do
curso de pós-graduação da Facinter/IBPEX.

denação da companhia passa a ser mais ágil, rápida e com níveis

hierárquicos reduzidos. O cliente ganha o foco, da mesma maneira

em que há uma constante administração dos processos e as melhori-

as, tornam-se contínuas.

As empresas devem estar atentas à gestão do conhecimento, pois

esta será um ponto estratégico que não irá apenas colaborar para a

sobrevivência das companhias, como também pelo seu crescimento

sustentável. Nesse ambiente, a capacitação dos colaboradores é um

dos fatores cruciais para o sucesso e permanência das organizações

diante dessas novas tendências.

Outro item que agrega aos profissionais é a pró-atividade:

pessoas que estejam prontas e dispostas para agir se destacam, e

mostram que sabem ousar. Mesmo correndo riscos, porém, elas

estão em busca de novas saídas para antigos problemas. Aliado a

produtividade está o conhecimento, que deve ser praticado cons-

tantemente. São as ferramentas do conhecimento que proporcio-

nam as ações que trarão solução aos problemas ou desafios exis-

tentes nas empresas.

Quanto mais conhecimento o profissional acumular, mais se-

rão as chances de consolidar a sua carreira no mercado de traba-

lho. Se investir em seus estudos, essas chances ganham maior pro-

jeção. Ao se dedicar em cursos de especialização, a grande maio-

ria desses profissionais assume postos de chefia e supervisão em

suas empresas. "Entre os nossos alunos do curso de Gestão de 2007,

94% estão empregados, exercem atividade remunerada e tiveram

aumento médio salarial de 86,2% em relação ao emprego anteri-

or", exemplifica Adriana Mello, coordenadora geral de pós-gradu-

ação da Faculdade IBTA.

Os cursos
Hoje em dia a gama de cursos de extensão universitária, pós-

graduação, especialização e MBA nos segmentos de gestão da qua-

lidade e meio ambiente é bastante extensa. Entretanto, dependen-

do da instituição de ensino, o aluno é direcionado a essas áreas

mencionadas já na graduação. É o caso da Uninove, que traz nas

grades curriculares dos cursos de graduação esses direcionamen-

tos. "Todos os cursos da área de exatas possuem disciplinas volta-

das à Qualidade e ao Meio Ambiente, procurando melhorar o de-

sempenho econômico e ambiental dos processos produtivos", apon-

tam Marcelo Pupim Gozzi, coordenador de pós-graduação do cur-

so de Engenharia Ambiental, Marcelo Neves Gonçalves, coorde-

nador de pós-graduação do curso de Gestão Ambiental e Martin

Jayo, coordenador de pós-graduação do curso de Gestão da Quali-

dade e Produtividade da Uninove.

Há diversas opções de cursos para os profissionais que atuam

em Gestão, Qualidade e Meio Ambiente. A pós-graduação de Ges-

tão da Qualidade e Produtividade da Uninove pode ser tomada como

exemplo. "O MBA em Qualidade e Produtividade tem como públi-

co-alvo profissionais graduados em quaisquer áreas que desejam

atuar na gestão de processos e qualidade ou estejam participando da



implementação de sistemas de gestão baseados em normas interna-
cionais, profissionais que atuam ou desejam atuar como auditores e
consultores internos e externos, ou ainda profissionais designados
por suas organizações para atuar em comitês e grupos de implanta-
ção, bem como gestores de todos os níveis e representantes da dire-
ção e alta administração", detalha Jayo.

Deve-se prestar atenção no momento da seleção de qual curso
irá ingressar. Na maior parte dos casos, os cursos atingem dois tipos
de público: os profissionais que desejam trabalhar nessas áreas ou
os que almejam a estabilização de seus cargos. "Nossos cursos atra-
em aqueles que buscam a inserção no mercado de trabalho e os que
objetivam alcançar ou consolidar cargos de gerência estratégica den-
tro de sua instituição de origem", explica Anderson Nascimento,
diretor de projetos da Dinâmica da Terra.

O que existe também nesses ramos de atuação são as diferen-
ças de classificações dos alunos de graduação para os ingressos
nos de pós. Quando o profissional decide fazer uma extensão uni-
versitária, ele naturalmente já tem uma maior ciência dos seus
objetivos, fazendo assim com que o número de desistentes seja
irrisório no comparativo com os que iniciam a graduação. "Te-

mos uma média de 85% de egressos se compararmos com o nú-
mero de alunos que iniciam este tipo de curso. Isso só demonstra

que para este tipo de formação dificilmente temos os 'curiosos'.
Normalmente os alunos são profissionais de mercado que bus-
cam a atualização profissional", cita Marcos Alberto de Olivei-
ra, coordenador de pós-graduação, pesquisa e extensão da Facul-
dade de Engenharia da FAAP.

Outro fator que distingue os alunos é a meta a ser alcança-
da. "Na graduação, em sua maioria, são profissionais já atuan-
tes nestas áreas que estão buscando a formação específica, ou
já formados em outras áreas, que pretendem entender seu negó-
cio. Para a pós-graduação, temos um público mais diversifica-
do: profissionais de outras áreas com posição gerencial; profis-
sionais das áreas que passam por mudanças estratégicas nas suas
organizações (fusão, aquisição, internacionalização, etc.) e tam-
bém iniciantes no mercado que querem ter uma formação mais
especializada a partir do seu ingresso no mercado. Na área
Ambiental, o público é formado por profissionais de grandes
empresas preocupadas com as certificações ambientais e cons-
ciência mundial", exemplifica Adriana.

Ao passo em que há a ampliação significativa da profissio-
nalização da mão-de-obra, o mercado busca o candidato que
reúna o conhecimento abrangente, com maior destaque entre os
seus concorrentes à vaga e que tenha a capacidade de acumular
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Ensino a Distância

O Ensino a Distância (EAD), no sentido fundamental da expres-
são, é o ensino que ocorre quando o instrutor e o aluno estão sepa-
rados no tempo e no espaço. No sentido atual, enfatiza-se mais a
distância no espaço e se propõe que ela seja contornada através do
uso de tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados,
voz e imagens, todas elas convergentes para um microcomputador
com internet.

O Censo da Educação Brasileira, realizado pelo Ministério da
Educação em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira, revelou que a EAD cresceu 1.867%
no Brasil entre os anos de 2003 e 2006. Hoje em dia muitas empre-
sas utilizam o EAD para estimular a utilização de recursos tecnoló-
gicos na promoção do aprendizado continuo de seus colaboradores,
elevando o nível de capacitação e desempenho, contribuindo para
melhores resultados e aumentando o nível de competitividade glo-
bal dessas organizações.

Para se montar uma infra-estrutura computacional para educa-
ção a distância, tanto para projetos de pequeno e médio porte, pode
ser facilmente atendida através modalidades de serviços oferecidas
atualmente pelos provedores de hospedagem de sites na internet.
Estes serviços são hoje oferecidos a preços extremamente acessí-
veis e liberam o instrutor ou a instituição de diversas tarefas técni-
cas tais como instalação de sistemas, manutenção de links com a
internet, backups entre outros.

No mercado existem diversas ferramentas gratuitas e comparti-
lhadas, como o Moodle, que são facilmente instaladas e configuradas
em servidores virtuais privados,públicos ou compartilhados. Normal-
mente essas instalações-são feitas através do famoso método NEXT,
NEXT, FINISH que dispensa a interferência de uma especialista em TI.
Com certeza um servidor dedicado tem várias vantagens quando con-
tratado, pois o administrador terá total controle dos serviços e sof-
twares que estão sendo executados no equipamento. Nos ambientes
de uso compartilhado qualquer ação que demande mais recursos irá
acarretar um grande inconveniente sobre os demais usuários.

Qualquer que seja sua escolha na hora de montar um EAD o custo
inicial de montagem é muito baixo com relação ao resultado obtido,
pois vários provedores oferecem serviços de qualidade que dispen-
sam a contratação de um especialista e aquisição de toda infra-estru-
tura computacional. Isso deixa a instituição livre de tarefas tais como
verificar constantemente a conexão da internet, se a máquina está no
ar e funcionando adequadamente e diversas outras atividades que
não agregam valor à atividade de ensino em si.

funções de outros funcionários. Dessa forma, a busca pelos cur-

sos em questão cresce gradativamente, ano após ano. "A procu-

ra tem crescido devido ao avanço da profissionalização e ne-

cessidade de uma gestão mais enxuta em todos os setores da

economia neste país. Gestão e meio ambiente são áreas que es-

tão em alta. Muitas empresas hoje buscam profissionais com

essas qualificações, devido às novas tendências do mercado

mundial em se preocupar com responsabilidade sócio-ambien-

tal. Estas são, na verdade, áreas específicas com diversas meto-

dologias e ferramentas de planejamento, execução, controle e

melhorias, além da necessidade de um perfil comportamental

de gestão", acrescenta Adriana.

Sob outro ângulo, as empresas estão investindo em seus colabo-

radores, financiando parte ou a totalidade do investimento dos pro-

fissionais nesses cursos. De acordo com as entrevistas realizadas

pela revista BANAS QUALIDADE, todas as instituições relataram

que existem muitas organizações que fazem o incentivo financeiro

para que seus empregados se dediquem ao curso, como explica Adri-

ana. "Em torno de 17% dos nossos alunos são financiados pela pró-

pria empresa que trabalham". De acordo com a Unip, parte signifi-

cativa de seus alunos também é resultado do investimento das com-

panhias. "As empresas estabelecem convênios para atribuição de bol-

sas parciais a seus funcionários. O programa recebe convites fre-

qüentes para apresentação de seus conteúdos em palestras, entre

outras, na Cetesb, na ITPromon e na Sabesp", esclarece Oduvaldo

Vendrametto, coordenador do programa de doutorado e mestrado

em Engenharia de Produção da UNIP.

A atenção que as companhias voltam para esse tipo de ensino

mostra os benefícios que os cursos apresentam. "Os diferenciais são

facilmente percebidos quando esses alunos assumem cargos nas

empresas voltados a essa área de conhecimento, ou como ocorre

muitas vezes, onde esses profissionais procuram pelos nossos cur-

sos para atender a uma demanda da própria empresa que necessita

de um profissional qualificado na área de qualidade", esclarece Al-

berto de Oliveira, da FAAP.

A procura pelos cursos das instituições está em alta, gerando

assim uma maior concorrência pelas vagas disponíveis. É o que

vivência o curso de Engenharia Florestal da UFSCar-Sorocaba

(Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo).

"O curso está em seu segundo ano e houve uma expressiva pro-

cura de 2007 para 2008, aumentando de aproximadamente sete

candidatos por vaga para 11,8. Para 2009, esperamos uma maior

procura face à divulgação realizada", explica Fátima Pina Rodri-

gues, coordenadora do curso. Partindo dessa análise, temos hoje

a projeção de novos cursos para os próximos anos. Dessa forma,

os cursos tecnológicos também ganham foco. "Sabendo do au-

mento da demanda por técnicos especializados, a idéia é trans-

formar os cursos em tecnológicos e focar nos aspectos técnicos.

Isto é um aspecto importante: o mercado sinaliza com a necessi-

dade urgente de mão-de-obra técnica especializada (química fina,

metrologia, instrumentação computadorizada etc.). No entanto,

nós continuamos acreditando na necessidade de fazer a ponte entre

a produção e a gerência, focando na formação do nível interme-

diário da gestão. Desta visão é que vem o forte comprometimen-

to com as ferramentas gerenciais em todos os nossos cursos",

cita José Luís da Silva Martin Gascon, do IESA.
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Cursos disponíveis

Dinâmica da Terra - Rio de Janeiro
A Dinâmica da Terra tem como propósito oferecer formação edu-

cacional para a Sustentabilidade, além de estudos, consultoria e trei-
namentos em controle e gestão para empresas nas áreas de meio-am-
biente, qualidade, responsabilidade social, saúde ocupacional e servi-
ços correlatos. A instituição tornou-se a primeira empresa do setor de
consultoria e treinamento a fazer parcerias de cooperação técnica com
o Inmetro e INT - Instituto Nacional de Tecnologia. O MBA em Gestão
estratégica da Responsabilidade Sócio-ambiental visa formar empre-
endedores e gestores sócio-ambientais capazes de gerar resultados
relevantes para as empresas e sociedade civil. O programa já inclui os
cursos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais; Balanço
Social e Auditor Interno em Sistema de Gestão Integrada com Certifi-
cado emitido pela Dinâmica da Terra.

ESALQ - Escola Superior de Agricultura - São Paulo
Localizada em Piracicaba, a Escola Superior de Agricultura Luis

de Queirós, da Universidade de São Paulo possui o curso de Gestão
Ambiental, cujo objetivo principal é a formação do administrador do
ambiente, um profissional com embasamento na área de administra-
ção, somado a um conhecimento básico em diversos campos das Ciên-
cias do Ambiente.

ESEG - Escola Superior de Engenharia e Gestão - São Paulo
Com unidades em Valinhos e em São Paulo, a Escola Superior de

Engenharia e Gestão possui cursos de Gestão da Produção; Gestão Or-
ganizacional & Recursos Humanos; Engenharia e Gestão de Processos e
Negócios e Gestão de Negócios Integrados.

FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado - São Paulo
Com mais de seis décadas de história, a FAAP tem dentro do seu

escopo da Gestão Ambiental o curso de pós-graduação em Tecnologia e
Gestão Ambiental, que tem como propósito capacitar o participante para
atuar na prevenção e no controle da poluição ambiental: água, ar e solo;
implantar e gerir um Sistema de Gestão Ambiental; elaborar estudos e
relatórios de impacto ambiental; e coordenar e/ou participar de progra-
mas e projetos ambientais.

Faculdade Jorge Amado - Bahia
A Faculdade Jorge Amado , que iniciou suas atividades no ano de

1999, oferece MBA de Gestão de Qualidade e Certificações, procurando
atingir gestores, gerentes, diretores e supervisores, que pretendam en-
tender em profundidade os assuntos relativos à qualidade, gestão ambi-
ental, segurança, saúde e responsabilidade social. O curso é especial-
mente recomendado para as empresas que estejam em processo de im-
plantação da ISO 9001:2000, ISO 14000, OHSAS 18001, BS 8800 e SÁ
8000. Dentro do escopo da Qualidade, a Universidade também possui
cursos sobre Meio Ambiente.

Faculdade Oswaldo Cruz - São Paulo
Com cursos técnicos a partir de 1956, a Faculdade Oswaldo Cruz

conta hoje com cursos de graduação e pós-graduação. O MBA em Ges-
tão da Qualidade e da Produtividade tem como público-alvo engenhei-
ros, químicos, farmacêuticos, físicos, economistas e administradores e
visa capacitar e instrumentar os profissionais para melhor gerenciar os
processos da empresa. O Curso de Gestão Ambiental, voltado para pro-

fissionais graduados em todas as áreas visa a capacitação daqueles que
buscam a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo e
dos serviços ou produtos desenvolvidos nos mais diversos setores.

Fundação Vanzolini - São Paulo
A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrati-

vos, criada, mantida e gerida por professores do Departamento de En-
genharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Dentre seus cur-
sos, destaca-se o curso de Especialização em Qualidade e Produtivida-
de, cujo objetivo é capacitar o participante a compreender as moder-
nas metodologias da área, visando aumentar a competitividade das
empresas no mercado. Por meio destas metodologias, é possível em-
pregá-las de forma integrada, visando otimizar o benefício para a or-
ganização e seus clientes.

PUC-RIO - Rio de Janeiro
Com mais de 60 anos de atividades, a PUC-Rio disponibiliza o curso

de pós-graduação em Direito Ambiental e trabalha em prol da aplicação
prática da legislação ambiental rumo a uma proteção mais eficiente do
patrimônio natural do país e a um combate rigoroso à poluição. São ain-
da escassos os operadores do Direito com conhecimentos específicos
dessa disciplina, apesar do notável incremento que ela vem experimen-
tando nos últimos anos. O curso tem como objetivo possibilitar o apro-
fundamento do estudo, pesquisa e debate dos diversos ramos da ciência
do direito que regulam a proteção do Meio Ambiente.

PUC-SP-São Paulo
Com mais de seis décadas de história, a PUC-SP disponibiliza o cur-

so de Especialização em Direito Ambiental, focando na atualização e
especialização do profissional do Direito que atue ou pretenda atuar na
área ambiental. A proposta é ampliar e aperfeiçoar o universo de conhe-
cimento do profissional, aumentando assim os seus conhecimentos. Já
o curso de Direito Ambiental e Gestão Estratégia da Sustentabiíidade
visa proporcionar ao participante a capacitação profissional necessária
para atuação em consultorias e assessorias ambientais especializadas,
nas áreas cível, administrativa e penal, em processos administrativos e
judiciais, habilitando-o também a ministrar aulas e palestras em empre-
sas, organizações e cursos superiores.

Universidade Estácio de Sá - Rio de Janeiro
O curso de Gestão e Planejamento Ambiental oferecido pela Univer-

sidade Estácio de Sá visa especializar profissionais para executar ges-
tão ambiental nas empresas onde atuam e implementar sistemas de
gestão conforme normas de certificação ambiental nacional e internaci-
onal. Há também o curso de Gestão Estratégica de SMS e Responsabili-
dade Social, que procura desenvolver pesquisa aplicada a modelos de
gestão de negócios sustentáveis para formação de profissionais com
habilidades e competências intelectuais para exercer a gestão de negó-
cios; qualificar gestores de organizações diversas numa perspectiva in-
terdisciplinar, por meio da complementação de formação técnico-cientí-
fica; integrar as áreas de concentração do curso (Gestão Integrada de
Gestão de Saúde, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Responsabi-
lidade Social), permitindo aos alunos manter contato com o que há de
mais recente em tecnologia de gestão. Outro curso oferecido é o de Ges-
tão da Qualidade e Sistemas Integrados QSMS, que objetiva especializar



profissionais em QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Seguran-
ça com embasamento nas modernas técnicas de gestão e o MBA em
Gerenciamento de Projetos.

Universidade Gama Filho - Rio de Janeiro
A Universidade Gama Filho possui pós-graduação em Direito Am-

biental, cujos principais objetivos são: qualificar profissionais que atu-
am junto ao Meio Ambiente para a pesquisa e a prática na área de
Direito Ambiental; capacitar o graduado em Direito para o exercício da
advocacia especializada; possibilitar o conhecimento e o domínio da
legislação específica ao Meio Ambiente; trabalhar com o desenvolvi-
mento sustentável na elaboração de políticas públicas de preservação
do Meio Ambiente e progresso econômico; e compreender os fatores
da globalização e do Direito Internacional do Meio Ambiente no âmbi-
to interno e externo.

UNG - Universidade de Guarulhos - São Paulo
Com mais de três décadas de atuação, a UNG conta com o curso de

Tecnologia em Gestão Ambiental, que é uma modalidade de curso supe-
rior que visa formar profissionais com competências e habilidades para
administrar problemas relacionados ao Meio Ambiente. O curso tem como
foco formar o tecnólogo gestor ambiental numa concepção educacional
com visão interdisciplinar e global dos problemas ambientais. A matriz
curricular está focada nas necessidades da sociedade, bem como nas
exigências do mercado de trabalho. O curso de Tecnologia em Gestão da
Qualidade objetiva formar um tecnólogo capaz de atuar na auditoria em
qualidade, na implementação de estratégias de gestão, aplicando nor-
mas, procedimentos e padrões de certificação, em qualquer segmento
de mercado, nas áreas de segurança no trabalho, saúde ocupacional,
responsabilidade corporativa socioambiental e qualidade das organiza-
ções públicas e do terceiro setor, indústrias, serviços e comércio, au-
mentando a produtividade dos mesmos, gerenciando projetos de forma
integrada e supervisionando o processo produtivo.

Uninove-São Paulo
Com mais de dez anos de atuação, a Uninove oferece hoje o curso

de MBA em Qualidade e Produtividade, cujo foco é preparar profissio-
nais de diversas áreas para exercer a gestão e implementação eficaz de
sistemas de gestão da qualidade. No curso, o aluno conhecerá os prin-
cipais modelos sistêmicos de gestão com base em normas internacio-
nais, assim estará capacitado a participar da implementação e auditoria
destes sistemas tornando-os mais eficazes e produtivos em organiza-
ções de serviços e industriais. A Uninove oferece também os cursos de
pós-graduação em Engenharia Ambiental, MBA em Gestão Ambiental e
em Qualidade e Produtividade.

Unip - Universidade Paulista - São Paulo
Com 20 anos de atuação e campos espalhados em todo o estado

de São Paulo, a Universidade Paulista possui o MBA em Gestão Em-
presarial, com o foco em desenvolver nos participantes condições de
enfrentar novos desafios profissionais em qualquer área empresarial
que atuem. O MBA em Qualidade e Produtividade capacita os alunos
na implementação plenamente satisfatória em auditoria baseada em
modelos de gestão internacional, tornando-os capacitados na gestão
organizacional com o foco na Qualidade e Produtividade. Há também o

curso de Pós Graduação em Gestão Ambiental - Ecogestão, com obje-
tivo em capacitar profissionais para atuar na área de Meio Ambiente,
com uma visão integrada e interdisciplinar em Gestão Ambiental, pos-
sibilitando uma atuação profissional que contribua para uma melhoria
continua da qualidade ambiental.

Unisa-São Paulo
Com 40 anos de história, a Unisa, oferece o curso de Pós-Graduação

em Gestão Ambiental na Saúde, propondo o entendimento dos proces-
sos de gestão ambiental, relacionando-os ao bem-estar, à saúde e à do-
ença. Envolve a construção de indicadores integrados de saúde, bioética
e ambiente como ferramenta para a tomada de decisão, a promoção da
saúde e o desenvolvimento de políticas públicas e ambientes saudáveis
e sua inter-relação para a sustentabilidade.

Unisal-São Paulo
Com 15 anos de atuação, o Centro Universitário Salesiano de São

Paulo, que é patrimônio da Congregação Salesiana, disponibiliza o curso
de pós-graduação em Direito Ambiental, com o foco em proporcionar
aos interessados atualização e capacitação para o exercício profissio-
nal. Dessa forma, permite a formação de um conhecimento atual e espe-
cífico de vários ramos do Direito, tanto de cunho teórico como prático,
além de permitir a preparação para concursos públicos.

Unisantana - Centro Universitário Sant'Anna
Com mais de três décadas de existência, o Centro Universitário

Sant'Anna apresenta aos interessados em seguir na área de pós-gradu-
ação o curso de Direito Ambiental, com a proposta de expor e discutir os
conceitos relacionados ao Meio Ambiente e sua gestão, bem como suas
aplicações nos processos educacionais. O curso prioriza ações práticas
e uma visão crítica da realidade ambiental do planeta, preparando edu-
cadores e outros profissionais para o desenvolvimento de atividades e
projetos em educação ambiental no ensino formal (e não-formal) e em
órgãos públicos e privados.

Unisinos - Rio Grande do Sul
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que está entre as maiores

universidades privadas do Brasil, possui MBA em Gestão da Qualidade
para Competitividade, visando qualificar profissionais para serem agen-
tes da transformação em suas organizações. Para isso, conta com um
processo de ensino-aprendizagem inovador e parcerias de grandes insti-
tuições da área, como com a Associação Qualidade RS/PGQP (Programa
Gaúcho da Qualidade e Produtividade) e a Fundação para o Prêmio Naci-
onal da Qualidade (FNPQ). O curso tem como objetivo capacitar profissi-
onais no aprimoramento dos sistemas de gestão das organizações para
a competitividade, objetivando alcançar melhores resultados no mundo
dos negócios.

Universidade São Judas Tadeu - São Paulo
Com mais de 30 anos de atuação, a Universidade São Judas Tadeu

oferece o curso de pós-graduação de Gestão da Qualidade, com o enfo-
que em capacitar os participantes a conceber e implantar processos de
mudança organizacional voltados para Qualidade e Produtividade, atra-
vés da soma de novos conhecimentos, habilidades, comportamentos e
desenvolvimento de visão sistêmica sobre o processo produtivo de bens
e serviços, de modo a ampliar a competitividade de suas organizações.

Text Box
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