PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - 360 H
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO CULTURAL

Apresentação
A partir da definição de desenvolvimento sustentável proposta pela Comissão Brundtland (WCED, 1987),
o programa do curso se desmembrará em disciplinas e vivências para a compreensão e a apreensão das
soluções adotadas por governos, empresas e organizações sociais no campo da preservação ambiental,
nos âmbitos local e global. A prerrogativa será implementar na prática, ideias inovadoras e princípios
defendidos pela cadeia socioambiental que propõe que o Desenvolvimento Sustentável sustente o
respeito à biodiversidade e a continuidade dos ecossistemas interdependentes.
O MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade disponibilizará o convívio com professores e
profissionais com formação acadêmica e referencial prática pedagógica, por um lado, mas que também
reúnam experiências vivenciadas no campo da gestão social e ambiental, com foco na sustentabilidade e
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O modelo de “residência profissional”, proposto pelo Programa Intersaberes, é realizado nas sedes das
instituições parceiras, com reconhecimento balizado em programas socioambientais com foco na
inovação e na sustentabilidade. Possibilitando que os participantes tenham acesso aos desafios práticos
que permeiam o dia a dia das ações e responsabilidades dos setores da sociedade nesse campo.

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 uma visão integrada e interdisciplinar das questões relacionadas aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS);
• Suprir a carência de empresas quanto à ausência de pessoal especializado em gestão socioambiental;
• Reciclar profissionais das áreas de relacionamento comunitário, comunicação institucional e SMS
(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.

Coordenação:
• Profa. Doutoranda Kátia de Marco - http://lattes.cnpq.br/0112699814996353
• Prof. Doutor Márcio Schiavo - http://lattes.cnpq.br/4618934180809508

Matriz Curricular
MBA EM GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 360 h
5 módulos de 72 h
Aulas presenciais, videoaulas e visitas técnicas.

Módulo I (72h) - Alinhamento dos Conceitos de
Desenvolvimento e Sustentabilidade
• Fundamentos do Desenvolvimento Sustentável (12h)
• Desenvolvimento Sustentável na Cadeia Produtiva (12h)
• Os 3 Setores da Sociedade e o Processo de Desenvolvimento Sustentável (8h)
• Suficiência, Sustentabilidade e Inovação (8h)
• Compliance, Governança Pública e Privada: compromissos com as Stakeholders (12h)
• Pensamento Global e Ação Local (8h)

Módulo II (72h) - As novas economias e o desenvolvimento
sustentável
• Fundamentos das novas economias: estratégias de inovação, desenvolvimento e cooperação (12h)
• Consumo Consciente e Produção Sustentável (8h)
• Novas Fontes de Energias Renováveis e Sustentáveis: Vantagens competitivas (8h)
• Empreendedorismo Socioambiental e Negócios Sustentáveis (12h)
• Ética e Sustentabilidade: O que é e para que serve (12h)
• Eficiência, Eficácia e Efetividade e suas Relações com a Sustentabilidade (8h)

Módulo III (72h) - Introdução à Gestão Sustentável Socioambiental
• Gestão Socioambiental: da Teoria à Prática (8h)
• Relatórios Socioambientais e de Sustentabilidade (12h)
• Legislação Socioambiental e Processo de Licenciamento (12h)
• Condicionantes Socioambientais (8h)
• Elaboração e Análise de EIA/RIMA (12h)
• Preparação e realização de Audiência Pública - AP (8h)

Módulo IV (72h) - Políticas, Diretrizes e Programas de
Responsabilidade Social
• Dimensões da Responsabilidade Social Empresarial (12h)
• Programas e Projetos de Responsabilidade Social Corporativa (12h)
• Monitoria e Avaliação de Programas e Projetos Socioambientais (12h)
• Apoio Financeiro para Projetos Socioambientais (12h)
• Fontes de Recursos Nacionais, Internacionais, Públicos e Privados (8h)

Módulo V (72h) - Comunicação para o Desenvolvimento
Humano Sustentável
• O Papel da Comunicação no Desenvolvimento Humano (12h)
• Comunicação e Mudança de Comportamento (12h)
• Estratégias de Relacionamento e Engajamento com as partes interessadas (12h)
• Mediação de Conflitos, Comunicação de Crise e situações de emergência (8h)
• Marketing Social como um diferencial competitivo (12h)

Admissão
Pré-requisitos: Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC em universidades brasileiras
ou internacionais.

Seleção
Análise de currículo e entrevista

Matrícula
• Pré-inscrição pelo site
• Inscrição e matrícula na coordenação do PECS/ABGC/UCAM
Documentos para matrícula:
• 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$ 20.880,00
Matrícula: R$ 250,00
Parcelamento: R$ 870,00 (1+23)
Observações:
• Desconto de 15% do investimento integral para pagamento à vista. Outras opções de parcelamento
mediante consulta.
• As solicitações de bolsas de estudos parciais poderão ser realizadas a partir do início do período de
matrícula, mediante justificativa por e-mail, pecs@candidomendes.edu.br, dirigida à coordenação
acadêmica. Os pedidos serão analisados pelo conselho da ABGC e a concessão será deferida de acordo
com a cota máxima de bolsas para cada turma.
• Cada turma das pós-graduações do PECS/UCAM/ABGC possui uma cota de 02 (duas) bolsas integrais
para agentes multiplicadores que atuam em projetos sociais nas comunidades do Rio de Janeiro e Baixada
Fluminense. Edital Social disponível no site www.abgc.org.br .

Datas, locais e horários
Início: agosto 2020 - Inscrições abertas
Carga Horária: 360 h
Duração: 18 meses
Dias : Sábados quinzenais
Horário : Integral (09h às 13h - 14h às 18h)
Local das aulas: Universidade Candido Mendes
Observações:
• O início das aulas poderá ser postergado em virtude do preenchimento mínimo de vagas em cada turma. Os
professores estão confirmados, no entanto, poderá haver substituição em virtude de imprevistos de agenda.
• As disciplinas não possuem pré-requisito entre si e poderão ter a ordem alterada na agenda de aulas.
Algumas disciplinas poderão ser disponibilizadas como curso avulso de extensão e em plataforma EAD.

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

