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(  ) Libras
(  ) Outro:

UC:
(  ) Fixa
(X) Eletiva
(  ) Optativa
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(X) Disciplina
(  ) Módulo
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(  ) Outro:

Oferta da UC:
(X) Semestral
(  ) Anual

Ambiente Virtual de Aprendizagem:
(X) Moodle
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(  ) Outro:
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Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC:

Carga horária total (em horas): 72

Carga horária teórica (em horas): 36 Carga horária prática (em horas):
0

Carga horária de extensão (em horas, se
houver): 36

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (ProEC): 17319 - PEPICT: Sociedade Sustentável e Meio Ambiente

Ementa:
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Impactos Ambientais. Mudanças climáticas. Identificar oportunidades
sustentáveis dentro da Engenharia de Materiais. Biomassa como insumo na engenharia de materiais. O papel do engenheiro no
desenvolvimento sustentável.

Conteúdo programático:
1- Conceitos sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.

2- Possibilidades sustentáveis na Engenharia de Materiais.

3- A biomassa como insumo na Engenharia de Materiais: materiais convencionais, biomassa vegetal, sustentabilidade do

uso da biomassa.

4- O papel do engenheiro e o desenvolvimento sustentável.

5- Estudo de casos referentes a aplicações de materiais e processos alternativos na indústria de Materiais.

6- Desenvolvimento de atividade educativa voltada ao ensino de temas relacionados à sustentabilidade para alunos da
rede pública.

Objetivos:

Gerais: Apresentar ao aluno conceitos relativos à sustentabilidade e ao seu papel como cidadão e como engenheiro na
construção de um planeta mais sustentável. A importância da conservação do meio ambiente, impactos ambientais,
metodologias de análise de impactos, materiais e processos alternativos, biomassa serão apresentados. Atividades relacionadas
a estes temas serão desenvolvidas pelos alunos com o objetivo de compartilhar o conhecimento obtido na UC para a
comunidade, como por exemplo aos alunos da rede pública de ensino da região do ICT-UNIFESP. O papel do engenheiro como
promotor do desenvolvimento sustentável também será discutido.



Específicos: Conscientizar o aluno a respeito de seu papel como futuro engenheiro no desenvolvimento sustentável e
apresentar conceitos e técnicas relacionados à sustentabilidade e à Engenharia de Materiais. Desenvolver atividade educativa
sobre sustentabilidade socioambiental voltada à comunidade, como por exemplo aos alunos da rede pública de ensino.

Metodologia de ensino: encontros síncronos, atividades�síncronas e assíncronas, análise de textos, seminários e vídeos,
dinâmicas em grupo, rodas de conversa, projetos

Avaliação: Atividades (30%), Projetos (70%). Caso a média seja menor que 6,0, será realizado exame ao fim do semestre.
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