
 

 

 

 

 

Engenharia Ambiental e Sanitária  
Duração: 5 anos 
Carga horária: 3.757 horas 
Grau Acadêmico: Engenheiro Ambiental e Sanitário 
Autorizado MEC: Portaria SERES nº 893 de 19/11/2008, publicada D.O. U em 
20/11/2008 
Coordenadora:  Profa. Dra. Alcinéa Guimarães de Castro, Bacharel em Engenharia 
Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Mestre em 
Ciências Ambientais e Florestais pela UFRR e Doutora na área de Energia: Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade na Engenharia Mecânica da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP de Guaratinguetá.  

Acesse o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0117991430017777 
 

 
APRESENTAÇÃO 

Educação Ambiental 

 Estudos de impacto ambiental 

 Análise de riscos ambientais; 

 Educação ambiental 

 Estudo de modelagem matemática de ecossistemas 
Recursos Naturais 

 Recuperação de áreas degradadas 

 Energias renováveis e alternativas 
Saneamento Ambiental 

 Controle de poluição (água, ar e solo) 

 Saneamento (redes de saneamento) 

 Controle da qualidade ambiental (redes de monitoramento e vigilância) 

 Indicadores ambientais 

 Tecnologias limpas 
Serviços Terceirizados 

 Atuar como técnico nos diversos processos de produção 

 Atuar em empresas do setor terciário 

 Estabelecer estreitos diálogos como outras formações, tanto no 
conhecimento técnico como no relacionamento com outras profissões 
tradicionais. 

 Auditorias. 
Normalização de Produtos 

 Valorização de subprodutos e reciclagem 

 Análise de ciclo de vida de produtos 

 Defesa do consumidor e economia ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Gestão Ambiental 

 Gestão ambiental em indústrias, municípios e instituições públicas 

 Gestão e tratamento de resíduos sólidos 

 Gestão e planejamento ambiental 

 Gestão de recursos hídricos 

 Planejamento energético 
 

 

Infraestrutura disponível para o curso 

Para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a FARO disponibiliza os 
seguintes laboratórios: 
 Laboratório de Metodologias Ativas 
 Laboratório Análises Químicas e Controle Ambiental 
 Laboratório Microbiologia e Bioquímica 
 Laboratório Eletricidade e Física 
 Laboratório de Topografia e Mecânica dos Solos 
 Laboratório de Ecologia e Botânica 
 Laboratório Mini Baja 
 Laboratório de Informática 
  
A FARO, além da biblioteca “Professor José Luiz Pasin”, um ambiente em 
destaque por sua ampla instalação confortável e ergonomicamente planejada, que 
proporciona um local agradável ao aluno, composta por um amplo acervo e 
computadores com acesso à internet e Biblioteca online. Ainda possui em suas 
áreas uma Reserva da Mata Atlântica (Posto Avançado de Roseira) reconhecida 
pela UNESCO, que além de ser um precioso patrimônio da humanidade, oferece 
ao aluno a oportunidade de aprofundar seu aprendizado em um laboratório natural 
de espécimes animais e vegetais. 
 

 


