
Considerações finais



Aula Data Tema
CH da

aula (h)

CH da atividade 

assíncrona (h)

1 28/09

O que é meio ambiente? Constituição Federal e meio ambiente. Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Introdução às Resoluções RDC ANVISA n°

222/2018 e CONAMA n° 358/2005.

2 1

2 30/09
Grupo A: resíduos potencialmente infectantes.

Grupo E: resíduos perfurocortantes.
2 1

3 05/10
Grupo B: resíduos químicos. Gerenciamento de resíduos químicos no Instituto 

de Química da USP.
2 1

4 07/10 Gerenciamento de resíduos químicos: estudos de caso. 2 1

5 14/10 Gerenciamento de resíduos de medicamentos em serviços de saúde. 2 1

6 19/10 Grupo C: rejeitos radioativos. 2 1

7 21/10 Grupo D: resíduos comuns. 2 1

8 26/10

Armazenamento de resíduos: critérios para construção de abrigos.
2 1Gerenciamento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos.

Gerenciamento de resíduos de construção civil.

9 04/11
Compostagem: conceitos, princípios e aplicação. 

2 1
Compostagem e horta como estratégia de promoção da saúde.

10 09/11 Gerenciamento de resíduos contendo mercúrio 2 1

11 11/11 Disposição de rejeitos: aterros. 2 1

12 16/11
Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) no Campus São José dos Campos da Unifesp.
2 1

13 18/11

Segurança do trabalho: mapa de riscos, EPC e EPI.
2 1Saúde e proteção dos trabalhadores do setor de limpeza envolvidos no 

gerenciamento de RSS.

14 23/11
Educação ambiental voltada à gestão e ao gerenciamento de RSS.

2 1
Instrumentos de avaliação da implementação do PGRSS.

15 25/11
Considerações finais sobre o curso, apresentação de resultados do 

questionário pelo qual os(as) estudantes avaliaram o curso.
2 1

TOTAL (h) 45

Aula 
complementar

17/11
Tratamento de resíduos: incineração, micro-ondas, autoclave, 

coprocessamento e plasma.
2 1



235 VAGAS INICIAIS + 4 ADICIONAIS: PREENCHIDAS

N = 239



138 respostas



Como ficou sabendo do curso?

67
(48,6%)

16
(11,6%)8 (5,8%)

21
(15,2%)

26
(18,8%)

E-mail

Site do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA)

Redes sociais do DGA

WhatsApp

Outro N = 138



Suas expectativas foram atendidas quanto ao 
conteúdo do curso?

N = 138MÉDIA = 9,6 



Você acha que a escolha dos(as) professores(as) 
foi adequada ao respectivo tema abordado? 

MÉDIA = 9,7 N = 138



A duração de cada aula (2 h) foi adequada?

MÉDIA = 9,3 N = 138



A carga horária total do curso (45 h) foi adequada?

MÉDIA = 9,4 N = 138



O que você achou das atividades assíncronas 
(questionários)?

MÉDIA = 9,4 N = 138



Os conhecimentos requeridos nas atividades assíncronas 
(questionários) foram compatíveis ao conteúdo das aulas, 
das referências e/ou dos materiais disponibilizados?

MÉDIA = 9,7 N = 138



No geral, qual foi o grau de dificuldade das 
atividades assíncronas (questionários)?

MÉDIA = 5,2 N = 138



Avalie a contribuição do curso para suas atividades 
laborais, acadêmicas e/ou de pesquisa.

MÉDIA = 9,6 N = 138



O conteúdo discutido pode ser aplicado em sua casa 
ou em sua rotina fora do ambiente de trabalho?

MÉDIA = 9,4 N = 138



Como você avalia sua participação no curso?

MÉDIA = 8,7 N = 138



Considerando qualidade dos materiais, suporte oferecido pela coordenação, 
estruturação e dinâmica das aulas, clareza e pertinência das apresentações, 
coerência da carga horária com o conteúdo, atividades disponibilizadas e outros 
quesitos que achar plausíveis, atribua uma nota ao curso. 

N = 138

MÉDIA = 9,7



Críticas

• Nem todas as aulas estão disponíveis no Google 
Drive.

• “Material demorou a ser disponibilizado”.

• Carga horária do curso poderia ter sido maior.

• Duração prolongada das aulas, considerando que 
2 horas é muito tempo.

X

• Tempo curto por aula.



Críticas

• Horário das aulas.

• Envio pelo chat de links para acesso à lista de 
presença e à atividade assíncrona.

• Pouco tempo para realização das atividades 
assíncronas.

• Repetição de alguns assuntos.



Alguns pontos positivos elencados...

• Diversidade de professores, com experiência e 
conhecimento prático no assunto abordado.

• Didática.

• Envio de lembretes.

• Variedade de temas.

• Oportunidade de perguntar diretamente aos 
professores as dúvidas, em tempo real.

• Iniciativa de elaborar, estruturar, organizar e 
oferecer o curso.



Desenvolvimento e oferta do curso

• Gratuito.

• Aberto para a comunidade externa à Unifesp.

• Participação de servidores e funcionários públicos, 
sem qualquer contrapartida financeira.

• Fora do horário de trabalho.

• Possibilidade de interação com os professores.

• Fornecimento de materiais.

• Plataforma de fácil acesso.
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