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Apresentação
O MBA em Sustentabilidade e Gestão Socioambiental disponibilizará para os participantes aulas
online com professores e profissionais que reúnem formação acadêmica e prática pedagógica
com experiências vivenciadas no campo da gestão social e ambiental, tendo como foco a
sustentabilidade e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O curso faz parte do alerta dado pela Comissão Brundtland (WCED, 1987) de que “o
desenvolvimento sustentável deve satisfazer às necessidades da geração presente sem
comprometer as necessidades das gerações futuras” para auxiliar na formação e capacitação de
novos profissionais e lideranças para lidar com a questão da sustentabilidade.

Seu programa se desdobrará em módulos, disciplinas e vivências, para facilitar a compreensão e a
apreensão pelos participantes das soluções testadas e adotadas por governos, empresas e
organizações não governamentais.

O modelo de interação profissional, proposto pelo Programa Intersaberes e realizado em parceria
com instituições que desenvolvem programas socioambientais com foco na sustentabilidade,
permite que os participantes tenham acesso aos desafios práticos que permeiam o dia a dia das
ações e responsabilidades dos três setores da sociedade nesse campo. Atuar na intercessão dos
três setores é o caminho mais viável para construirmos uma sociedade ambientalmente
equilibrada, socialmente mais justa e economicamente mais estável.

Justificativa
Sustentabilidade é o conceito mais relevante da atualidade. Não basta fazer bem, por menos e
em maior quantidade. É preciso atender às necessidades e desejos da população, com uma
atuação que respeite o meio ambiente. Esta é uma exigência do século XXI.
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As desigualdades sociais e econômicas intoleráveis são motivos constantes de ameaças à ordem
pública e as liberdades individuais. A democratização das oportunidades e a melhor distribuição
de renda passa, necessariamente, pela melhoria da formação educacional. Profissionais mais
capacitados terão maiores chances de introduzir inovações econômicas, ambientais e sociais e
operar mudanças em suas organizações, sejam elas governamentais, não-governamentais ou
privadas.

A melhor gestão dos espaços urbanos, das atividades de exploração de recursos naturais e do
agronegócio demandam responsabilidade social e ambiental. Os desastres ambientais de causa
antropogênica, as mudanças climáticas, as compensações socioeconômicas, a equidade social
em todas suas dimensões, a erradicação da miséria, o acesso universal à saúde e a uma
educação de qualidade, as oportunidades de ocupação profissional e remuneração justa, entre
outras, são reivindicações presentes em praticamente todas as sociedades, incluindo o Brasil.

O mundo corporativo necessita reestruturar suas operações, de forma a contribuir com a
diminuição da degradação da natureza e a eliminação dos desastres ambientais, muitas vezes
causados por suas operações. O mercado não perdoa a negligência neste campo e os
consumidores, cada vez mais conscientes, escolhem seus produtos e serviços a partir da afinidade
com empresas social e ambientalmente responsáveis.

Em um momento de tantas transformações e inovações, os profissionais necessitam se atualizar
constantemente e é para contribuir com esse processo que a ABGC/UCAM, em parceria com o
Museu do Amanhã, está lançando o curso de pós-graduação lato sensu em Sustentabilidade e
Gestão Socioambiental.

Ao optar por esse curso, o profissional atenderá uma exigência do mercado e de sua própria
consciência, uma vez que a transformação da realidade sempre dependerá de decisões tomadas
por pessoas, com outras pessoas e para pessoas.

Objetivos
• Contribuir com a formação e atualização de profissionais que atuam ou pretendem atuar nas
áreas de gestão socioambiental e sustentabilidade, tanto nos três níveis de governo (Federal, Estadual e
Municipal), quanto no setor empresarial e nas organizações sociais;

• Proporcionar aos participantes uma visão integrada e interdisciplinar das questões relacionadas
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS);

• Suprir a carência de empresas quanto a ausência de pessoal especializado em gestão
socioambiental;

• Reciclar profissionais das áreas de relacionamento comunitário, comunicação institucional e SMS
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(Segurança Meio Ambiente e Saúde) nas temáticas abrangidas pelo curso;

• Atualizar os profissionais quanto à legislação nacional e compromissos internacionais que
envolvem a gestão pública e privada nas áreas sociais, econômicas, ambientais e culturais, com vistas
a alcançar as metas do desenvolvimento sustentável;

• Incorporar novas técnicas e ferramentas de comunicação, aos processos de elaboração,
implementação, gestão, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais e ambientais;

• Sensibilizar gestores públicos e empresariais, da importância de incorporar políticas e estratégias
socioambientais, de curto, médio e longo prazo, às atividades realizadas sob suas responsabilidades.

Metodologia
O curso em EaD está abrigado na plataforma exclusiva da ABGC - ABGCflix - onde os alunos terão
acesso ao ambiente virtual de aprendizado, com aulas síncronas e interativas, material didático
como textos, webinários, entrevistas, vídeos - podcasts e workshops, incluídos na carga horária
prevista, visando estimular um aprendizado analítico, multidisciplinar e colaborativo.

Aulas síncronas

As aulas síncronas serão realizadas ao vivo no Zoom, com duração de 4 horas segmentadas em
duas partes, de 1h50 cada, cujo link de acesso estará disponível na janela “Avisos” da ABGCflix,
seguindo o calendário compartilhado no item “Informações” da plataforma. Com intervalo de 20
minutos entre as partes da aula.

A dinâmica prevista para a aula será: o docente fará sua explanação de conteúdo com a
apresentação em PowerPoint, reservando no período final da aula, espaço para interação com os
alunos. Recomendamos que as perguntas sejam apresentadas no chat para que o docente possa
respondê-las ao final da mesma.

Webinários

As palestras online serão assíncronas e disponibilizados na plataforma seguindo o calendário das
aulas, no fechamento dos módulos temáticos da grade curricular. Receberemos docentes
referenciais, nacionais e internacionais, que abordarão ideias inovadoras vinculadas aos
conteúdos de cada módulo.
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Seminários

Os seminários serão ofertados presencialmente no Museu do Amanhã, ao final de cada módulo,
dirigido aos alunos, professores e ao público em geral, abordando temáticas vinculadas aos
respectivos módulos, contando com presenças de renomados profissionais dos campos
correlacionados.

A presença dos alunos nos seminários será estimulada e registrada, gerando emissão de certificado
de participação. Por se tratar de atividade extra à carga horária do curso, não será contabilizada
a presença como exigência acadêmica, e o aluno que não puder comparecer poderá assisti-la
em transmissão online.

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO

Será disponibilizado na plataforma ABGCflix uma bibliografia básica multimídia, referente a cada
disciplina, cuja leitura e interação está inclusa na carga horária do curso. Para contabilizar a carga
horária exigida, o sistema da plataforma irá monitorar automaticamente esses acessos.

Já a bibliografia complementar, servirá de orientação para aprofundamento nas temáticas das
disciplinas, mediante o interesse individual dos alunos.

Coordenadores:
• Profa. Doutoranda Kátia de Marco - http://lattes.cnpq.br/0112699814996353

• Prof. Dr. Marcio Schiavo - http://lattes.cnpq.br/4618934180809508

• Prof. Dr. Alfredo Tolmasquim - http://lattes.cnpq.br/7503352128041702

Consultores:
• Prof. Me. Sergio Besserman Vianna - http://lattes.cnpq.br/9865348644782602

• Prof. Esp. Zilto Bernardi Freitas -
https://www.linkedin.com/in/zilto-bernardi-freitas-76551547/?originalSubdomain=br

http://lattes.cnpq.br/0112699814996353
http://lattes.cnpq.br/4618934180809508
http://lattes.cnpq.br/7503352128041702
http://lattes.cnpq.br/9865348644782602
https://www.linkedin.com/in/zilto-bernardi-freitas-76551547/?originalSubdomain=br
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Matriz Curricular
MBA EM SUSTENTABILIDADE E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL – 360 h

5 módulos

Aulas síncronas, webinários, seminários presenciais e ACOs.

MÓDULO I - As novas economias e o desenvolvimento sustentável -
72h
• A sustentabilidade como imperativo da atualidade

• Conceito, origem e evolução da questão ambiental

• Fundamentos do desenvolvimento sustentável - ODS

• Mudanças climáticas e a economia global e brasileira

• Aquecimento global e transição energética

• Cidades inteligentes e inovação

• Sustentabilidade como valor

Webinar - "Teorias contemporâneas do desenvolvimento"

Seminário presencial

ACO

MÓDULO II - Políticas, diretrizes e programas para a
Sustentabilidade - 72h
• Sustentabilidade e novas tendências na geopolítica mundial

• Áreas protegidas e unidades de conservação

• Participação da sociedade na formulação de políticas para a sustentabilidade

• Finanças sustentáveis e valoração econômica

• Política para a gestão sustentável de resíduos sólidos

• Política para a gestão sustentável da água e saneamento

• Política para a preservação e restauração florestal
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Webinar - "Tendências da geopolítica mundial"

Seminário presencial

ACO

MÓDULO III - Desenvolvimento e monitoramento de projetos
socioambientais - 72h
• Conceitos básicos de sustentabilidade dos ecossistemas

• Legislação socioambiental e processos de licenciamento

• Elaboração de relatórios de impacto socioambiental

• Design Thinking para Cidades e Comunidades Sustentáveis

• Financiamento de projetos socioambientais

• Justiça Climática e políticas públicas

• Elaboração de inventários de gases de efeito estufa

Webinar - “Restauração e compensação no Brasil”

Seminário presencial

ACO

MÓDULO IV - Construindo empresas sustentáveis - ESG - 72h
• ESG – Environmental, Social and Governance

• Dimensões da responsabilidade social empresarial

• Programas e projetos de responsabilidade socioambiental

• Compliance, governança pública e privada: compromissos com os stakeholders

• Mediação de conflitos, comunicação de crise e situações de emergência

• Estratégia de relacionamento, engajamento e construção de diálogo

Webinar - "Porquê o mercado financeiro passou a exigir ESG"

Seminário presencial

ACO
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MÓDULO V - Sociedade e Desenvolvimento Sustentável - 72h
• Empreendedorismo socioambiental e negócios sustentáveis

• Comunicação e mudança de comportamento

• O papel econômico, social e ambiental da agroecologia

• Tendências e perspectivas no mercado de carbono

• O papel da comunicação e da educação no desenvolvimento humano

• Tecnologias de Comunicação e novas formas de engajamento

• Projetos socioambientais e mobilização social

• Justiça Ambiental

Webinar - "Diversidade e ESG"

Seminário presencial

ACO

Admissão
Pré-requisitos: Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC em universidades

brasileiras ou internacionais.

Seleção
Análise de currículo.

Matrícula
• Pré-inscrição pelo site

• Inscrição e matrícula na coordenação do PECS/ABGC/UCAM

Documentos para matrícula
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• Curriculum vitae.

• Original e cópia autenticada do diploma e do histórico do curso de graduação.

• Original e cópia do RG, CPF e do comprovante de residência.

• Duas fotos 3×4

Investimento
Investimento total: R$ 20.580,00

Matrícula: R$ 250,00

Parcelamento: R$ 980,00 (1+20)

Observações
• Desconto de 10% do investimento integral para pagamento à vista. Outras opções de parcelamento
mediante consulta.

• Cada turma das pós-graduações do PECS/UCAM/ABGC possui uma cota de 08 (oito) bolsas integrais para
agentes multiplicadores que atuam em projetos comunitários. Para mais informações acesse o Edital Social.

• Algumas disciplinas poderão ser disponibilizadas como curso avulso de extensão.

• O curso será online na plataforma exclusiva ABGCflix e no Zoom. Apenas os seminários serão presenciais.

Datas, locais e horários
Carga Horária - 360 h
Duração - 18 meses
Dias - Sextas e sábados
Horário
sexta - 18h30 às 20h30
sábados - 09h às 13h15

Acesso EAD
Portal do aluno - ABGCFlix
Aulas síncronas - Zoom
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Contato
Universidade Candido Mendes | Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa | Associação Brasileira de
Gestão Cultural
Programa de Estudos Culturais e Sociais – PECS
Rua da Assembleia, 10 – sala 709. Centro – CEP 20011-901 – RJ

E-mail: pecs@candidomendes.edu.br
Secretaria online: www.abgc.org.br
Telefone: (21) 3543-6489 / WhatsApp: (21) 98796-6286
Facebook: www.facebook.com/abgcoficial /   Instagram: @abgc.rio

mailto:pecs@candidomendes.edu.br
http://www.abgc.org.br/
http://www.facebook.com/abgcoficial

