
 
 

Curso Instrumentos de Controle Ambiental  

 

Objetivo 

Analisar a legislação ambiental e as diferentes fases do licenciamento 

ambiental; preparar os profissionais para fiscalizar e enfrentar situações de 

crise; discutir aspectos e tendências relacionadas ao direito ambiental e às 

responsabilidades administrativa, civil e criminal decorrentes de danos 

ecológicos. 

 

Conteúdo  

• Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81); Aspectos da 

legislação ambiental brasileira; Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/98); Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.467/00; Lei do Óleo (Lei 

nº 9.966/00); Decreto nº 6.686/08; Lei Complementar nº 140/11.  

• Identificação e controle das diferentes formas de poluição; 

• Instrumentos de Controle Ambiental; 

• Sistemas de Licenciamento - SLAM / EIA / RIMA / Audiências Públicas; 

• Repartição de competências nas esferas federal, estadual e municipal; 

• Processos administrativos e as diferentes fases do licenciamento; 

• Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos ambientais; 

• Avaliação de Estudos Ambientais; 

• Medidas Mitigadoras e Compensatórias; 

• Responsabilidades administrativa, civil e criminal decorrentes de danos 

ambientais; Responsabilidades objetiva e solidária; 

 

Sobre o Professor/Instrutor  

Professor, Mestre, Advogado, Analista Ambiental e Químico, com cursos de 

especialização no controle da poluição no Japão e na Alemanha, com 43 anos 

de experiência na área. Atualmente lotado na DIPOS – Diretoria de Pós 

Licenciamento. 

 

Sobre o curso 

 

• Carga horária: 12 horas 

• Vagas: 100 

• Horário das aulas: 10:00 às 17:00h 

• Local: Auditório Alceo Magnanini – Av. Venezuela, 110 – Saúde, Rio de 

Janeiro. 

 

 

Público-alvo 



 
 

 

• Profissionais provenientes de indústrias; empresas de consultoria; 

companhias de saneamento; órgãos de meio ambiente; institutos de 

pesquisa e ensino; órgãos públicos e outros que atuem ou que venham a 

atuar na área ambiental.. 

 

 

Cronograma do curso 

Inscrições: 12/08 - 05/9 

Aulas: 11/09 e 12/09 

 

Processo de Inscrição 

 

Inscrição do candidato: 

• Preenchimento do formulário de inscrição; 

 

Para facilitar sua inscrição, solicitamos realizá-la através do Google Chrome 

 

Critérios de Seleção 

 

• Serão selecionados 100 participantes, em razão do número limitado de 

vagas; 

 

• Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição; 

 

 

 

Divulgação da Seleção 

 

• A divulgação dos candidatos selecionados será realizada por e-mail até o 

dia 06 de setembro. 

 

 

Certificado e frequência 

 

• O Certificado será dado ao aluno que alcançar 75% de frequência; 

 

 

 

Desistência  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPN7MZynkC-BdR8py2H9qxGCdUbkFmld2AFVU8hr-EJeZfQ/viewform


 
 

• Por qualquer motivo, desistir do curso, participante deverá solicitar o 

cancelamento de sua inscrição pelo menos dois dias antes do início da 

capacitação, pelo e-mail: universidadedoambiente@gmail.com  
Dessa forma, a vaga pode ser ocupada por outro interessado.  

 

 

Mais informações 
 

E-mail:  

universidadedoambiente@gmail.com 
 

Telefone: 2334-5340 
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