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REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO: 
Profa. Dra. Andrea R. Bueno Ribeiro 

Prezado(a) Mestrando(a), 

 

O presente documento é um esquema sintético da estrutura e de suas obrigações enquanto 

discente do Mestrado em Saúde Ambiental do Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas.  

Por favor, tenha-o sempre consigo e conte com a Coordenação do Curso para esclarecer 

quaisquer dúvidas a respeito de sua vida acadêmica durante os vinte e quatro meses de sua 

formação conosco. 

Entendemos que o Mestrado é um período enriquecedor e de construção de conhecimento, 

onde a troca de experiências entre docentes e discentes e a pesquisa científica permitem uma 

leitura mais aprofundada de questões evidenciadas na sociedade, bem como a elaboração de 

soluções inovadoras e sustentáveis por meio de um olhar interdisciplinar.  

Assim, o presente Manual visa apresentar o Programa e orientá-lo sobre os principais aspectos, 

desafios, atividades e obrigações a serem atendidas desde o ingresso até a defesa da 

dissertação.  

 

Bem vindo ao Mestrado em Saúde Ambiental! 
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OBJETIVOS DO PROGRAMA DE 
MESTRADO EM SÁUDE AMBIENTAL 

O Programa de Mestrado Profissional em Saúde Ambiental tem como objetivo geral formar e 

qualificar profissionais de diferentes áreas do conhecimento para analisar as relações ambiente-

saúde, bem como mitigar, elaborar soluções e previsões sobre os efeitos decorrentes das alterações 

ambientais na saúde humana e animal e no ecossistema, contribuindo para a redução de situações 

de vulnerabilidade socioambiental e de iniquidades em saúde.  

E como objetivos específicos capacitar o mestrando para:  

1) elaborar e desenvolver processos de educação em saúde e ambiental que favoreçam o 

reconhecimento dos determinantes socioambientais da saúde, estimulem reflexões críticas e 

posturas proativas, estabelecendo um elo entre as temáticas da saúde e meio ambiente - áreas 

indissociáveis e cruciais para uma estratégia coordenada e sustentável de ação na sociedade 

contemporânea; 

2) produzir conhecimentos sobre a influência dos fatores ambientais na saúde humana e animal, 

bem como a relevância das questões da saúde sobre o ambiente e a qualidade de vida, e aplicá-

los, de forma responsável, nos vários domínios da saúde ambiental; 

3) elaborar e implantar programas sanitários que contemplem a promoção da saúde e a prevenção, 

o controle e a erradicação de doenças transmissíveis, envolvendo as etapas de diagnóstico, 

controle e monitoria sanitária; 

4) atuar como agente de mudanças em diversos setores da sociedade buscando e desenvolvendo 

soluções interdisciplinares para demandas da atualidade, de forma consciente e sustentável.  

5) gerenciar programas de controle integrado de pragas, vetores e animais sinantrópicos, 

identificando situações de risco à saúde pública e estabelecendo estratégias de atuação e 

prevenção local, regional, nacional e internacional; 

6) desenvolver estratégias inovadoras e sustentáveis para demandas relacionadas a melhoria da 

qualidade de vida de seres humanos e animais, buscando o nexo água, energia e alimentos, e a 

redução de iniquidades e de injustiças ambientais.  

7) investigar, desenvolver e implantar tecnologias limpas de produção agropecuária, normas de 

biossegurança e de bem-estar nas criações animais, primando pela rastreabilidade e certificação 

sanitária; 

8) analisar e desenvolver projetos e ações que visam prever possíveis impactos ao meio ambiente, 

considerando fatores como legislação, políticas públicas, sustentabilidade, e diagnóstico situacional 

e social, para avaliar e reduzir impactos decorrentes de atividades de diferentes setores. 

9) investigar e desenvolver alternativas de sustentabilidade para a gestão de recursos naturais 

renováveis e não renováveis e realizar planejamentos e estratégias em sistemas de gestão 

ambiental. 
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A ÁREA INTERDISCIPLINAR  

A área Intedisciplinar foi criada na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

- CAPES  em 2008, passando a compor a grande área Multidisciplinar, dentro do Colégio de Ciências 

Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. Esta é hoje a área de maior crescimento em número de 

Programas de Pós-graduação no país. 

“A interdisciplinaridade pressupõe uma forma de produção do conhecimento 
que implica trocas teóricas e metodológicas, geração de novos conceitos e 
metodologias e graus crescentes de intersubjetividade, visando a atender a 
natureza múltipla de fenômenos complexos. Entende-se por 
Interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, 
não pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da 
ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos 
conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil 
distinto dos existentes, com formação básica sólida e integradora” (Capes, 2017). 

Assim, no Programa de Mestrado Profissional em Saúde Ambiental procura-se formar mestrandos 

com uma visão interdisciplinar e integrativa, por meio do oferecimento de disciplinas e atividades 

onde dialogam docentes e profissionais de diferentes áreas do conhecimento e que dão suporte à 

construção de projetos de caráter inrterdisciplinar.  
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O MESTRADO PROFISSIONAL 

Há duas modalidades de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu: o acadêmico e o profissional. O 

Programa de Mestrado em Saúde Ambiental do Centro Universitários das Faculdades Metropolitanas 

Unidas – FMU enquadra-se na modalidade Profissional. 

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - CAPES , o Mestrado 

Profissional destina-se à formação e capacitação de profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, com o objetivo de contribuir com o setor produtivo, público ou privado, a partir do 

estudo e do desenvolvimento de técnicas, processos ou temáticas demandadas pelo mercado de 

trabalho. 

Assim, espera-se que a problemática de pesquisa a ser investigada no decorrer de um Programa de 

Mestrado Profissional seja vinculada à área de atuação profissional do mestrando, respondendo à 

demandas definidas socialmente e  contribuindo para sua qualificação.  
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LINHAS DE PESQUISA  

Este programa apresenta 3 linhas de pesquisa, as quais vinculam suas diferentes disciplinas: 

 L1 – Direito e educação na interface sociedade, animal e ambiente  

 L2 – Biossegurança, eficiência e sustentabilidade 

 L3 – Monitoramento e atenção à saúde humana, animal e do ambiente 
 

 

GRUPOS DE PESQUISA REGISTRADOS 
NO CNPQ 

Este programa tem, atualmente, 3 grupos de pesquisa registrados no CNPq: 

 Tutela jurídica da saúde ambiental 

 Produção animal e sustentabilidade ambiental 

 Monitoramento da saúde ambiental 
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PROJETOS DE PESQUISA GERAIS DO 
PROGRAMA DE MESTRADO EM 
SAÚDE AMBIENTAL 

 Academia de Polinizadores (PROJETO DE EXTENSÃO); 

 Direito, saúde e bioética; 

 Ecologia básica e aplicada à conservação da biodiversidade; 

 Eficiência, segurança e sustentabilidade na criação animal e na produção e comercialização 

de alimentos; 

 Gestão e inovação em negócios sustentáveis e empreendedorismo na economia criativa; 

 Governança ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática; 

 Interrelação homem-animal-ambiente – aspectos relacionados à saúde e ao bem-estar; 

 Intervenções para a promoção da saúde única; 

 Participação, educação para sustentabilidade e promoção da saúde: aproximando ciência, 

política e sociedade; 

 Técnicas de diagnósticos utilizadas no monitoramento da saúde única; 

 Uso de modelos estatísticos na análise de parâmetros ambientais; 

 Uso de vacinas comerciais para circovírus suíno 2 em granja convencional: impacto sobre 

parâmetros produtivos, carga viral, frequência de coagente e taxa de mutação de circovírus 

suíno 2; 

 Universidade Aberta de Saúde Única/FMU. 
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GUIA DE REFERÊNCIA 

Roteiro dos Encargos 

 

PRAZO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 Início do primeiro 
semestre de curso 

Definição de atividades de bolsistas 
Definição do orientador 

Final  do primeiro semestre 
no Programa 

Entrega do primeiro relatório dos mestrandos bolsistas e não 
bolsistas 

Início do segundo semestre 
de curso 

Definição de atividades de bolsistas / revisão 

Final  do segundo semestre 
no Programa 

Entrega do segundo relatório dos mestrandos bolsistas e não 
bolsistas 

Final  do segundo semestre 
no Programa 

Depósito da Qualificação 

12 meses Qualificação 

Início do terceiro semestre de 
curso 

Definição de atividades de bolsistas / revisão 

Final  do terceiro semestre no 
Programa 

Entrega do terceiro relatório dos mestrandos bolsistas e não 
bolsistas 

Início do quarto  semestre de 
curso 

Definição de atividades de bolsistas / revisão 

Final do quarto semestre 
Entrega do relatório final dos mestrandos bolsistas e não 

bolsistas 

Final do quarto semestre Depósito da Dissertação e definição da banca e data da defesa 

Até 24 meses 
 

Defesa 
Entrega da versão final da dissertação encadernada e o 

comprovante de submissão de artigo em Revista com Qualis A1, 
A2, B1, B2 ou B3 na área interdisciplinar 

Durante o curso 
Os mestrandos deverão participar efetivamente 

das atividades desenvolvidas pelo programa* 
(* Atividades e respectivos locais serão comunicadas oportunamente) 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

A organização curricular toma como base unidades de créditos.  

Cada unidade equivale a 15 horas de atividades presenciais programadas em diferentes atividades 

(disciplinas, estudo e preparo da dissertação). 

O Quadro 1 apresenta as exigências estabelecidas regimentalmente para a obtenção do título. 

 

Quadro 1. Exigência para obtenção do título 

Número total de créditos para conclusão do curso 
(unidade de crédito  -  15 horas) 

Total: 35 créditos 
(525 horas) 

DISCIPLINAS 
25 CRÉDITOS 
(375 horas) 

Cursar disciplina obrigatória: Projetos 
multidisciplinares em saúde ambiental 

5 créditos 

Cursar disciplinas optativas em mais de 
uma linha do Programa 

20 créditos 

Atividades complementares* (opcional) Até 5 créditos 

DISSERTAÇÃO 
10 CRÉDITOS 
(150 horas) 

* Dos 20 créditos a serem cursados em disciplinas optativas, até 5 podem ser aproveitados na 

forma de atividades complementares, se aprovadas, de acordo com as informações descritas 

na página 18 deste caderno  
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ATIVIDADES DE ENSINO  

O Quadro 2 apresenta a grade curricular do Programa de Mestrado Profissional em Saúde 

Ambiental 

A disciplina obrigatória “Projetos multidisciplinares em saúde ambiental” deve ser cursada por 

todos os mestrandos, preferenciamente no primeiro semestre e obrigatoriamente até o segundo 

semestre do mestrando no Programa. Na disciplina são apresentadas todas as ferramentas, 

técnicas e a base teórica para que o mestrando elabore seu Projeto da dissertação.  

As disciplinas optativas têm como objetivo instrumentalizar o mestrando para dominar, com o 

maior nível de habilidade possível, a metodologia de pesquisa selecionada para seu estudo. Tal 

grupo será composto por um elenco bastante variado de disciplinas, cuja responsabilidade de 

oferta será dos docentes vinculados às linhas de pesquisa e permitirão uma maior flexibilização de 

currículos individuais. 

Para uma disciplina ser efetivamente ministrada há necessidade de ter ao menos três mestrandos 

matriculados. O mestrando poderá desistir de uma disciplina em que se matriculou até dia 25 de 

fevereiro (para disciplinas do primeiro semestre) e até dia 25 de agosto (para disciplinas do segundo 

semestre). 
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Quadro 2. Grade curricular 

  DISCIPLINA CR 

D
is

ci
p

lin
a 

o
b

ri
ga

tó
ri

a 
 

 Projetos multidisciplinares em saúde ambiental 5 

   

D
is

ci
p

lin
as

 L
in

h
a 

1
 

 

Tutela jurídica em saúde ambiental 5 

Bioética, bem-estar  e direito dos animais 
 

3 

Perícia e avaliação de impacto ambiental: aplicabilidade no contexto da saúde 
ambiental  

 
5 

Educação e comunicação 4 

Nanotecnologia e sustentabilidade aplicada à saúde ambiental 
 

3 

Políticas públicas e responsabilidade jurídica em saúde ambiental 3 

Segurança dos alimentos e saúde da população  5 
   

D
is

ci
p

lin
as

 L
in

h
a 

2 
 

Empreendedorismo e gestão da inovação na área da saúde, negócios ambientais e 
sustentáveis 

4 

Gestão ambiental, sustentabilidade e gerenciamento de resíduos 5 

Saúde ambiental de sistemas agrícolas no meio rural e urbano 3 

Introdução à análise epidemiológica 4 

Tópicos avançados em bem-estar animal e ambiência 3 

Instrumentos de coleta e análise de dados: abordagens quantitativa e qualitativa 4 

   

D
is

ci
p

lin
as

 
lin

h
a 

3
 

Influência da exposição ambiental na imunidade 3 

Indicadores de saúde ambiental 5 

Saúde única: estratégia transdisciplinar para saúde global 5 

Técnicas laboratoriais aplicadas ao diagnóstico e ao monitoramento ambiental 5 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

PROJETOS MULTIDISCIPLINARES EM SAÚDE AMBIENTAL 

Ementa: Apresentação do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Ambiental, docentes e 

linhas de pesquisa. Normas e Regulamentos do Mestrado Profissional em Saúde Ambiental. 

Abordagem quantitativa e qualitativa: origem e características. Problematização e formalização da 

pergunta de pesquisa no contexto do Mestrado Profissional. Etapas da pesquisa e de projetos. 

Métodos de busca de informações bibliográficas e pesquisa em base de dados. Ética na pesquisa. 

Plágio acadêmico-científico. Fontes de informação teórica e uso do Mendeley. Introdução à Análise 

estatística. Plataforma Brasil e CEUA. Qualificação e defesa: elaboração de uma apresentação. 

Redação científica. Ferramentas de formatação: uso do word para normatização dos projetos. 

Complexidade Ambiental. Multidisciplinaridades, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Propriedade Intelectual – INPI + Protocolos de Pesquisa. Plataforma lattes. Apresentação dos 

projetos pelos mestrandos com a presença de professores das diferentes linhas de pesquisa. 

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Ementa: Representações sociais. Pensamentos não lineares. Crítica do discurso. Subjetividade e 

Transversalidade. Ecologia de Saberes. Complexidade e educação. Educação crítica e 

transformadora. Comunicação e Educação. Organizações de aprendizagem. Planejamento e 

elaboração de projetos educativos. Estratégias de pesquisa e intervenção socioeducativa. 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

TUTELA JURÍDICA EM SAÚDE AMBIENTAL  

Ementa: Direito à saúde e ao meio ambiente no sistema jurídico brasileiro. Princípios 

constitucionais do direito ambiental. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no 

âmbito constitucional e infraconstitucional: as normas constitucionais em face da lei 6938/81 e 

9605/98. Bens ambientais e sua natureza jurídica. Tutela constitucional do patrimônio genético, Lei 

11.105/05 e MP 2186-16. Tutela constitucional dos recursos ambientais. A flora como recurso 

ambiental e sua tutela jurídica infraconstitucional (sementes e mudas). Código Florestal. Gestão de 

florestas em face da Lei n. 11.284/2006 e a produção sustentável. A fauna como recurso ambiental. 

Criação e utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica em face do direito 

ambiental constitucional: Lei n. 11.794/2008. Fundamentos constitucionais da agropecuária como 

atividade econômica: agricultura e pecuária e sua tutela jurídica. Pecuária com o emprego de 

técnicas que comportem risco para o meio ambiente e pecuária orgânica. Tutela jurídica dos 

Recursos Hídricos. Direito da energia e meio ambiente. Agrotóxicos e sua tutela jurídica no contexto 

da saúde. A disciplina do Código de Defesa do Consumidor em relação aos agrotóxicos. Lei dos 

Agrotóxicos. Lei n. 7.802/89. 
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PERÍCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL: APLICABILIDADE NO CONTEXTO DA 
SAÚDE AMBIENTAL 

Ementa: Ecologia. Recursos naturais. Legislação ambiental específica. Diagnóstico de danos 

ambientais e noções de passivo ambiental. Análise de riscos de acidentes ambientais. Técnicas de 

sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica aplicadas a perícia e avaliação de 

impacto ambiental. Valoração econômica do meio ambiente. Laudos periciais e pareceres técnicos. 

Fundamentos de avaliação de impacto ambiental. Processo de licenciamento ambiental. Etapas do 

planejamento e da elaboração de um estudo de impacto ambiental. Metodologia de identificação 

e avaliação de impactos ambientais, e de proposição de medidas ambientais (mitigadoras, 

compensatórias, etc.). Planos de gestão ambiental e monitoramento. Realização de audiências 

públicas. Acompanhamento e análise de processos de avaliação de impacto ambiental.  

POLÍTICAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE JURÍDICA EM SAÚDE AMBIENTAL 

Ementa: Políticas públicas no BrasilSistema Único de Saúde. Política Nacional de Promoção da 

Saúde. Estratégia Saúde da Família. Programa Ambiente Verdes Saudáveis. Segurança Alimentar. 

Política Nacional de Saneamento. Experiência de elaboração de Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. Recursos Hídricos. Florestas e Biodiversidade. Política Nacional de 

Mudanças Climáticas. Sustentabilidade Urbana. Direito à Cidade. Terceiro Setor. Micro e Pequenas 

Empresas. 

NANOTECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE APLICADA À SAÚDE AMBIENTAL  

Ementa: Nanotecnologia como tecnologia convergente. Economia sustentável. Processo do 

conhecimento e inovação de novas tecnologias. Nanotecnologia, fronteira tecnológica e efeito 

multiplicativo para os diversos setores. Propagação da tecnologia nano nos sistemas e indústrias da 

economia. Utilização de produtos e processos da nanotecnologia, riscos e vantagens, mecanismos 

de intervenção e sustentabilidade no contexto da agricultura. Nanoalimentos. Aspectos 

regulatórios e econômicos. 

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS E SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Ementa: O perigo nos alimentos. Perecibilidade e as suas implicações para conservação dos 

alimentos. Doenças emergentes transmitidas por alimentos e a relação com o controle público e o 

privado. Responsabilidades estatais na promoção do direito à alimentação segura. Contaminantes 

nos alimentos. O Laboratório como instrumento para avaliação da qualidade dos alimentos. A 

importância dos diferentes tipos de embalagens na segurança dos alimentos. A Legislação de 

alimentos como suporte para a segurança desde a produção até o consumo; legislação 

consumeirista aplicada à alimentação. A Inspeção de alimentos de origem animal e a sua 

participação histórica na prevenção das doenças transmitidas por alimentos. A utilização das 

ferramentas da qualidade para obtenção do alimento seguro. APPCC e PPO. Critérios para 

julgamento e destinação de alimentos impróprios para o consumo direto.  
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BIOÉTICA, BEM-ESTAR E DIREITO DOS ANIMAIS 

Ementa: Histórico do bem-estar animal; Senciência animal; Evoluindo das cinco liberdades para os 

cinco domínios; Bases filosóficas da ética;Relações éticas dos seres humanos e os outros animais; 

Como podemos melhorar a vida dos animais?; Direito dos animais: histórico e princípios 

normativos; Principais normativas nacionais e internacionais; Uso de animais no esporte e lazer: 

movimento em defesa aos direitos dos animais; Bioética e o final da vida: cuidados paliativos; 

Bioética e eutanásia animal; Normativas sobre eutanásia; Pesquisa científica e normativas 

específicas: comissões de ética no uso de animais; Prática forense e os direitos dos animais; Bem-

estar e comportamento animal ; Avaliação do bem estar animal; Protocolos de auditoria em bem-

estar animal. 

INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS: ABORDAGENS QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA  

Ementa: Ciência e pesquisa: paradigmas e enfoques quantitativo e qualitativo. A combinação de 

instrumentos em uma pesquisa-ação. Questionário, entrevistas e observação: tipos e elaboração 

de roteiros. Grupo focal e História oral. Mapa-falante e Oficina de Photovoice. Técnicas de análise: 

Análise temática de conteúdo; Discurso do Sujeito Coletivo; Triangulação de Métodos; 

Sistematização de Experiências, Organização e apresentação de dados quantitativos (tabelas, 

gráficos e cálculo de medidas). Utilização de dados amostrais: métodos de coleta e de análise 

(testes de hipóteses). Comparação de duas amostras. Comparação de múltiplas amostras. 

Principais medidas de associação e correlação. 

GESTÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

Ementa: Meio ambiente, sustentabilidade e gestão ambiental: questões socioambientais 

contemporâneas. Resíduos sólidos: caracterização, disposição e tratamento. Gestão Integrada e 

controle social: Política Nacional de Saneamento, Política Nacional de Resíduos Sólidos e Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo. Gestão ambiental e gerenciamento 

de resíduos de atividades agropecuárias. Gestão ambiental e gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. Responsabilidade socioambiental. Sistema de gestão ambiental – Padrões de 

gerenciamento. SISNAMA e Principais Leis Ambientais e Instrumentos de Gestão. Limites e desafios 

do Licenciamento Ambiental: Avaliação de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos 

Ambientais – AIA/RIMA. 

SAÚDE AMBIENTAL DE SISTEMAS AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL E URBANO 

Ementa: Tecnologias alternativas; Conceitos agroecológicos; Produção de metano a nível mundial 

e crédito de carbono no meio rural; Uma visão crítica e mitigação de C; Biodigestores e 

compostagem; Hortas urbanas e possíveis elementos tóxicos; Aquicultura urbana como fonte de 

alimentos; Competitividade de sistemas agroindustriais, uma discussão sobre a competitividade em 

sistemas tradicionais versus sistemas agroecológicos; Adequação ambiental de propriedades rurais; 
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Mudanças climáticas globais e a agropecuária brasileira; Energia alternativa em grandes cidades; 

Crédito de carbono nas indústrias. 

INTRODUÇÃO À ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA 

Ementa: História natural das doenças. Séries históricas. Causalidade. Fatores ambientais como 

determinantes de doenças. Delineamentos epidemiológicos. Principais tipos de estudos 

epidemiológicos.  Epidemiologia descritiva. Indicadores da ocorrência de doenças em populações. 

Análises de risco. Vigilância epidemiológica. 

TÓPICOS AVANÇADOS EM BEM-ESTAR ANIMAL E AMBIÊNCIA  

Ementa: Bem-estar, cinco liberdade, cinco domínios e qualidade de vida; Criação animal, 

sustentabilidade, biossegurança e o bem-estar animal. Antropormofização e o bem-estar animal. 

Ambiência e bem-estar na avicultura. Ambiência e bem-estar na suinocultura. Ambiência e bem-

estar na bovinocultura. Bem-estar de peixes. Bem-estar dos animais de companhia. Bem-estar do 

animais usados para esporte. O uso de animais em ensino e pesquisa. Aspectos econômicos 

relacionados ao bem-estar animal. Transporte,abate e eutanásia. 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DA INOVAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, NEGÓCIOS 
AMBIENTAIS E SUSTENTÁVEIS 

Ementa: Empreendedorismo e o empreendedor, empreendedorismo e as organizações, 

empreendedorismo no Brasil e no mundo. Características empreendedoras. Empreendedorismo na 

área da saúde, negócios ambientais e sustentáveis. Auto-avaliação das características 

empreendedoras.  Novos negócios e tendências, plano de negócios e modelos de negócios. Tipos 

de Inovação: produtos, processos, serviços e marketing. Inovação radical ou incremental. O 

Processo de Inovação Tecnológica. Teorias econômicas e desenvolvimento tecnológico. Economia 

solidaria e a inovação social. Inovação e Competitividade Empresarial: estratégias tecnológicas 

empresariais. O papel do Estado no apoio ao desenvolvimento tecnológico. Políticas Públicas para 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Proteção à Propriedade Intelectual. Redes de empresas inovadoras 

e sociais, incubadoras e parques Tecnológicos e Startups e seu papel no desenvolvimento 

econômico. 

INDICADORES DE SAÚDE AMBIENTAL  

Ementa: Princípios, desenvolvimento e produção de métodos de avaliação da exposição humana a 

microorganismos, proteínas e patógenos ambientais; definições de bioindicadores ambientais, 

biomarcadores ambientais, índices de biodiversidade e riqueza, biomassa aérea e caracterização 

estrutural de cobertura vegetal de ecossistemas; microrganismos indicadores da qualidade 

ambiental e métodos moleculares utilizados para sua identificação; genotoxidade e sua aplicação 

como indicador de saúde ambiental; associações na relação saúde-ambiente-sociedade;  comissão 

sobre determinantes sociais da saúde, vulnerabilidade e sobreposição de riscos; matriz de 

indicadores. 
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INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL NA IMUNIDADE  

Ementa: Conceitos básicos de imunologia; Teoria da higienização; Imunidade das mucosas; 

Exposição a alérgenos; Tolerância imunológica; Resposta imune inata; Medidas para identificação 

de fatores de risco.  

TÉCNICAS LABORATORIAIS APLICADAS AO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO 
AMBIENTAL  

Ementa: Conceitos básicos de microbiologia. Introdução das técnicas bacteriológicas básicas. 

Introdução as técnicas parasitológicas básicas. Conceitos básicos de biologia molecular. Introdução 

às técnicas moleculares gerais (PCR qualitativa e quantitativa, sequenciamento de ácidos nucleicos 

e eletroforese). Conteúdo Prático: Técnicas bacteriológica. Isolamento de bacteriano e 

identificação morfológica. Quantificação de bactérias por nmp (número mais provável). Coliformes 

fecais. Técnica parasitológica: Técnica de Hoffman adaptada. Técnica de Flutuação de ovos e 

oocistos. Técnicas moleculares: Extração de ácidos nucleicos. PCR. Eletroforese de gel de agarose. 

SAÚDE ÚNICA: ESTRATÉGIA TRANSDISCIPLINAR PARA SAÚDE GLOBAL  

Ementa: Definição e caracterização de saúde única (One Health). Surgimento e evolução histórica 

da saúde única. Relações harmônicas e desarmônicas entre animais, vegetais, pessoas e ambiente 

e seus impactos à saúde. Espécies vegetais e animais invasoras e as consequências à saúde humana, 

animal e ambiental.  Saúde do coletivo. Relações entre animais domésticos (de companhia ou Pets), 

animais de produção (agronegócio) e silvestres (selvagens ou mantidos em recintos criatórios) com 

saúde e ambiente. Aspectos políticos, econômicos, culturais, hábitos alimentares, geográficos, 

migrações humanas e rotas migratórias de animais, sociais e globalização que interferem na 

manutenção da saúde. Esforços e estratégias internacionais da organização mundial da saúde 

(OMS), Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organizações das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) para a promoção da saúde única e redução da disseminação de 

doenças. Promoção e Educação em Saúde. Estratégia Saúde da Família, Programa Ambientes 

Verdes Saudáveis e Escolas Promotoras da Saúde. Caça e consumo de animais silvestres sem 

inspeção sanitária e os riscos à saúde humana e animal, zoonoses. Antropização, desmatamento, 

efeito estufa. Descarte e destino dos resíduos sólidos urbanos, de medicamentos e resíduos de 

saúde e contaminações ambientais. Serviços ecossistêmicos. 
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CUMPRINDO OS CRÉDITOS 

Aconselha-se que o mestrando, no primeiro semestre, curse a disciplina obrigatória, uma vez que 

esta oferecerá o suporte para contrução de seu projeto de pesquisa em conjunto com seu 

orientador, apoiado por docentes das diversas linhas do Programa. 

Seguindo, as demais disciplinas são optativas e ofertadas anualmente. Estas são definidas pelo 

orientando em comum acordo com o orientador, tendo em vista a temática da dissertação. O 

mestrando deverá cursar disciplinas de mais de uma linha de pesquisa. 

 As disciplinas variam em relação ao número de créditos e a forma de avaliação. Cada 

crédito equivale a 15 horas de atividades. O mestrando deve cursar disciplinas em mais de 

uma linha de pesquisa. 

 Será condição necessária para aprovação e obtenção dos créditos em cada disciplina ou 

atividade acadêmica a frequência mínima a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária correspondente. 

 O nível de aproveitamento de cada disciplina é expresso em notas, sendo considerado 

aprovado na disciplina o mestrando que obtiver nota final igual ou superior a 7,0. No caso 

de alunos bolsistas, a nota final deve ser igual ou superior a 8,0. 

 Dos 25 créditos cumpridos em disciplinas, 5 (cinco) poderão ser correspondentes a 

atividades complementares (descritas na página  18), devidamente aprovadas pela 

coordenação do PPGSA.  

 No final do segundo semestre o discente deverá depositar seu Boneco de Qualificação e 

marcar a data da banca.  

 Na banca de qualificação participam o orientador ou o co-orientador, não ambos, e mais 

dois professores doutores, podendo um ser externo ao Programa. Poderá fazer parte da 

banca um professor/profissional mestre, desde que este seja considerado notório saber em 

área desenvolvida dentro do projeto de pesquisa do mestrando.  

 Após a qualificação a banca emitirá parecer circunstanciado, indicando o que deve ser 

revisto e melhorado durante o tempo restante até a redação final e a defesa.  

 O mestrando reprovado no Exame de Qualificação deverá se inscrever, em no máximo 60 

dias, em novo Exame, a contar da data de reprovação, apresentando projeto de pesquisa 

reformulado. Ao novo exame aplicar-se-ão as mesmas instruções do primeiro exame. 

Persistindo a reprovação, o mestrando será desligado do Programa.  

 Até o final do quarto semestre o mestrando deverá depositar a Dissertação de Mestrado e 

agendar a data da defesa. A defesa deverá ocorrer em pelo menos 20 dias após o depósito. 

A banca examinadora será composta pelo orientador ou o co-orientador, não ambos, e 

mais dois professores doutores, sendo obrigatoriamente um externo ao Programa, assim 

como seu suplente. 

 O mestrando reprovado no Exame de Defesa deverá se inscrever em no máximo 60 dias 

em novo Exame, a contar da data de reprovação. Ao novo exame aplicar-se-ão as mesmas 
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instruções do primeiro exame. Persistindo a reprovação o mestrando será desligado do 

Programa.  

 As Atividades Complementares aceitas como créditos e seus respectivos documentos de 

comprovação são:  

I -  Artigos publicados na íntegra, a partir no ano de ingresso do discente no PPGSA, em revista 
científica com classificação maior que B3, conforme Qualis vigente na área interdisciplinar, 
constando como autor de correspondência um docente credenciado no PPGSA.  

a) Serão atribuídos 5 créditos para autor ou co-autor. 

b) Comprovação: cópia do artigo publicado onde conste autores, volume, página e ano de 
publicação, ou a cópia do artigo e o termo de aceite na revista. 

II -  Artigos completos publicados na íntegra em anais de reuniões científicas. 

a) Serão atribuídos 3 créditos para a publicação de artigo como primeiro autor ou 2 créditos como 
co-autor, tendo ao menos um docente do PPGSA como co-autor. 

b) Comprovação: cópia do artigo nos anais ou a cópia do artigo e link da página online do evento 
onde o artigo foi publicado. 

III - Trabalhos apresentados em congressos ou reuniões científicas, tendo ao menos um docente do 
Programa como co-autor. 

a) Será atribuído  1 (um) crédito a cada 2 (dois)  trabalhos apresentados como primeiro autor e será 
atribuído  1 (um) crédito a cada 4 (quatro)  trabalhos apresentados como co-autor 

b) Comprovação: cópia do trabalho apresentado e cópia do certificado de apresentação.  

IV- Publicação de livro ou de capítulo de livro, com conselho editorial, tendo ao menos um docente 
do Programa como co-autor. 

a) Serão atribuídos  5 (cinco) créditos para a publicação de livro ou 3 (três) crédito para capítulo de 
livro. 

b) Comprovação:  1 (um) exemplar do livro. 

V -  Organização de evento 

a) Será atribuído 1 (um) crédito para atividade como organizador de evento relacionado à temática 
e ações do PPGSA, sendo validado no máximo até 2 (dois) créditos durante o período do aluno no 
Programa. 

b) Comprovação: cópia do certificado, relatório e programação do evento.  

VI – Organização de minicurso, de no mínimo 20 horas, com docente e dentro do escopo do PPGSA.   

a) Serão atribuídos 3 (três) créditos para organização de minicurso relacionado à temática e ações 
do Mestrado em Saúde Ambiental, durante o período do aluno no PPGSA. 

b) Comprovação: relatório das atividades realizadas no minicurso com fotos, certificado e lista de 
presença.  

VII – Organização de atividade educativa, em escolas de ensino fundamental ou médio, com 
acompanhamento de docente(s) do PPGSA. 
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a) Será atribuído 3 (três) créditos para atividades educativas, de no mínimo 5 horas, dentro do 
escopo do PPGSA, realizadas durante o período do aluno no Programa. 

b) Comprovação: relatório da atividade realizada com fotos e certificado.  

VIII – Publicação de manual técnico, aplicativo, mapa de georeferenciamento, ou outra produção 
técnica descrita no Relatório de Avaliação da área interdisciplinar da Capes de 2017 ou posterior, 
com acompanhamento de docente(s) do PPGSA e publicado em URL. 

a) Será atribuído até 4 (quatro) créditos mediante avaliação da produção desenvolvida, dentro do 
escopo do PPGSA, realizada durante o período do aluno no Programa. 

b) Comprovação: relatório com a descrição da produção desenvolvida. 

 

Atenção:  

 A solicitação de atribuição de créditos em atividades complementares deverá ser realizada 

pelo discente, assinado também pelo orientador, entregue na secretaria do PPGSA, ao 

menos dois meses antes do prazo final do depósito da dissertação. 

 Os créditos em atividades complementares serão validados pela Coordenação do PPGSA, 

após a avaliação dos documentos encaminhados pelo discente. 
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ORIENTADORES 

PROFESORES 

Li
n

h
a 

d
e

 

p
e

sq
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Email Link do lattes 

Alessandra Marnie Martins 
Gomes de Castro  

L3  alessandra.castro@fmu.br   ttp://lattes.cnpq.br/9271481639699787  

Andrea Roberto Bueno    
Ribeiro  

L2  andrea.ribeiro@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/8391629377276167  

 Arnaldo Rocha  L1/L3  arnaldo.rocha@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/6157128562974528  

 Erico da Silva Lima  L2  erico.lima@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/7878514299177258  

 Gabrielle Jacobi Kölling  L1  gabrielle.jacobi@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/4913726405596681  

 Jefferson Russo Victor  L3  jefferson.victor@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/5623630229544582  

 Marcia Cristina Menão  L2  marcia.menao@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/7335377894102960  

Paula Andrea de S. Bastos L1/L3  paula.bastos@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/7381032816787074  

Paulo Marcelo Tavares 
Ribeiro  

L2  paulo.ribeiro@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/7138784312619372  

 Renata Ferraz de Toledo  L1/L2  renata.toledo@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/9353356185041966  

Ricardo Palamar Menghini  L1/L3 ricardo.menghini@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/0737821841677445  

Vanessa Aparecida Feijó de 
Souza  

L2/L3  vanessa.souza@fmu.br  http://lattes.cnpq.br/6080888359453047  
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DESIGNAÇÃO DO ORIENTADOR 

PRINCÍPIOS GERAIS DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

A orientação abrange todas as atividades e tarefas do processo de formação do mestrando, bem 

como todas as etapas específicas da investigação e da pesquisa, da elaboração, da formulação do 

trabalho de conclusão até a defesa da dissertação de mestrado. 

1. Designação de Professor-Orientador 

1.1 A designação de um professor para o exercício da função de orientador de mestrado é 

realizada no primeiro semestre do mestrando no Programa, com a anuência da Coordenação do 

programa, que, por sua vez, zelará pelo cumprimento estrito das regras CAPES relativas a esse 

quesito.  
 

2. Regime de Orientação 

2.1 O processo de orientação no mestrado pode se realizar em regime de orientação individual e 

em regime de coorientação. 

2.2 A coorientação é exercida por outro professor-orientador, de modo acessório, requerendo-se 

desta coerência epistemológica na orientação. Pelo caráter interdisciplinar do Mestrado em 

Saúde Ambiental, o co-orientador, deve obrigatoriamente, estar vinculado a outra área/linha de 

pesquisa do orientador. 

2.1 Em regime de coorientação, os dois professores orientadores assumem a responsabilidade 

conjunta do processo de orientação junto à Coordenação do Programa. 
 

3. Compete ao Professor-Orientador: 

3.1 a orientação do mestrando na elaboração e desenvolvimento de seu plano de trabalho e 

demais atividades acadêmicas semestrais; 

3.2 a assistência ao orientando na elaboração e na formulação de sua dissertação; 

3.3 o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho do orientando, por meio de encontros 

sistemáticos e frequentes; 

3.4 o pronunciamento em parecer aos órgãos competentes sobre fatos acadêmicos e 

administrativos relativos ao orientando; 

3.5 a participação nos seminários de caráter curricular obrigatório em que o orientando apresente 

trabalho realizado sob sua orientação; 

3.6 o acompanhamento e a avaliação das atividades acadêmicas e do desenvolvimento do 

trabalho do orientando, assegurando-lhe as condições necessárias à defesa da dissertação no 

prazo regimental; 

3.7 a indicação da constituição das Bancas de Qualificação e Examinadora da Defesa  da 

Dissertação, nos termos do Regulamento Interno (anexo 1 – disponível no site do Programa) e o 

encaminhamento dos nomes de seus membros à Coordenação do Programa; 

3.8 a participação como presidente da Banca Examinadora da Dissertação; 

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
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3.9 o estímulo à produção científica discente e o acompanhamento do trabalho do orientando 

que resulte da pesquisa sob sua orientação.   
 

4. Mudança de Professor-Orientador 

4.1. A mudança de orientador só deve ocorrer em condições excepcionais, devendo-se preservar 

a Linha de Pesquisa do trabalho. A coordenação do Programa avaliará a pertinência da solicitação, 

o balanço de orientações/orientadores e a possibilidade da alteração.  

4.1.1 A solicitação de mudança de orientador ao Coordenador do Programa pode ser da iniciativa 

do orientador e/ou do orientando. 

4.1.2  Requerimento de mudança de orientador deverá ser encaminhado à Coordenação do 

Programa com o “ciente” da outra parte, seja orientador, seja orientando, e com o conhecimento 

da Linha de Pesquisa. 

4.2 Compete ao Coordenador deliberar sobre o pedido de mudança de orientador.  
 

5. Impedimento 

5.1 O impedimento temporário de um orientador não o desvincula do processo de orientação, 

devendo ele mesmo, se possível, indicar o seu substituto, visando à assistência e à continuidade 

do desenvolvimento do projeto do mestrando. 
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MESTRANDOS BOLSISTAS 

O Termo de Compromisso define as obrigações assumidas pelo mestrando bolsista perante o 

Programa.  

São deveres do mestrando bolsista: 

 

I. Estar regularmente matriculado no Programa de Mestrado Profissional em Saúde 

Ambiental; 

II. Cumprir todas as determinações Regimentais do Regulamento de Pós-Graduação 

Stricto Sensu (anexo 2 – disponível no site do Programa) e do Regulamento do 

Programa de Mestrado Profissional em Saúde Ambiental (anexo 1 - disponível no 

site do Programa); 

III. Cumprir todas as determinações assinadas no termo de compromisso do bolsista 

(anexo 3 – disponível no site do Programa); 

IV. Obter nota não inferior a 8,0 (oito) em quaisquer disciplinas e/ou atividades que 

envolvam avaliação no âmbito do Programa; 

V. Obter aprovação com conceito mínimo 8 no número mínimo exigido de créditos em 

disciplinas; 

VI. Cumprir um mínimo de horas semanais ordinárias de atividades estabelecidas em 

plano de trabalho, de acordo com sua modalidade de bolsa(6 horas semanais para 

bolsistas 50% e 12 horas semanais para bolsistas 100%);  

VII.  Participar de atividades típicas do programa; 

VIII. Entregar relatório semestral (anexo 4 – disponível no site do Programa); 

IX. Apoiar e auxiliar a Coordenação do Programa na organização e na realização de 

atividades e eventos;  

X. Submeter 1 (um) artigo científico durante o prazo da bolsa em revistas de Qualis 

A1, A2, B1, B2 ou B3 na área interdisciplinar (a Avaliação Qualis interdisciplinar está 

disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQ

ualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf); 

XI. Apresentar trabalho em eventos científicos;   

XII. Manter atualizado o Currículo Lattes 

XIII. Concluir o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em que se encontra matriculado no 

prazo ordinário previsto. 

 

 

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-2-regulamento-geral-fmu.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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PROCEDIMENTOS – RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DE MESTRANDOS 
BOLSISTAS 

De acordo com a Instrução Normativa nº 001/2017 (anexo 5 – disponível no site do Programa), o 

mestrando, bolsista e não bolsista, deverá depositar semestralmente, na Secretaria de Pós-

Graduação: 

 

• Formulário de  Relatório de Atividades (anexo 4 – disponível no site do Programa);  

• Cópia impressa do currículo lattes atualizado 

 

Não serão aceitos, em qualquer hipótese, formulários incompletos e sem assinatura do orientando 

e do orientador 

 

Prazos: 

 até o dia 21 de junho (para os mestrandos ingressantes no 1o semestre de 2019) 

  

 até 20 de dezembro (para os mestrandos ingressantes no 2o semestre de 2019) 

 

 

 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-5-in-2017.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

ORIENTAÇÕES 

  1.  O Exame de Qualificação é obrigatório e tem como objetivo avaliar a capacidade do mestrando 

elaborar e desenvolver seu projeto de dissertação, bem como sua exequibilidade, no âmbito do 

Mestrado em Saúde Ambiental. A aprovação no Exame de Qualificação é pressuposto indispensável 

para o depósito da dissertação. 

1.1 O prazo para a conclusão dos créditos, apresentação e depósito da dissertação de mestrado é 

de quatro semestres. 

1.2 A inscrição no Exame de Qualificação é de responsabilidade do mestrando e deverá ser 

efetuada até o final do segundo semestre do mestrando no Mestrado, via formulário específico 

(anexo 6 – disponível no site do Programa), assinado pelo orientador  e orientado, entregue na 

secretaria do Programa.  Em casos excepcionais devidamente justificados, o mestrando poderá 

solicitar prorrogação de prazo por um período máximo de 90 (noventa) dias. A coordenação e a 

CGG do PPGSA julgará a solicitação. 

 

2. Caberá ao mestrando produzir o trabalho dissertativo e prático destinado ao exame de 

qualificação, observando-se o seguinte: 

2.1 O trabalho será submetido a análise por comissão examinadora em sessão pública de Exame 

de Qualificação.  

2.2 No ato de inscrição, o mestrando deverá depositar 4 (quatro) exemplares impressos do 

projeto da qualificação, conforme modelo institucional do Mestrado em Saúde Ambiental, que 

será apresentado na disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”. A 

inscrição deve ocorrer com o mínimo de 20 (vinte) dias antes da possível data de realização da 

Qualificação.  

2.3 O mestrando que não realizar o Exame de Qualificação no período previsto será desligado 

do Programa. 

 

3. A comissão examinadora do Exame de Qualificação deverá ser constituída por 3 (três) membros 

titulares e 2 (dois) suplentes. 

3.1 O orientador presidirá a comissão, sendo seu primeiro membro titular. Na ausência do 

orientador, o coorientador poderá presidir a comissão. 

3.2 Um dos membros e seu suplente poderá ser externo ao Programa de Mestrado em Saúde 

Ambiental. 

3.3 Os membros da comissão examinadora deverão ter titulo de doutor. Em casos excepcionais, 

a comissão poderá ser composta por membro não portador do referido título, detentor de 

reconhecida competência técnico-científica, e aprovado pelo Coordenador do Programa.   

 

4. A composição da banca é de responsabilidade do professor-orientador, que deverá indicar em 

formulário próprio a data, horário e os nomes dos membros.  

 

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
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5.  O Exame de Qualificação será realizado nas dependências do Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU, sendo observados os seguintes aspectos: 

5.1  Exposição oral pelo mestrando sobre o projeto de pesquisa, seguida de sua análise pela 

comissão. A exposição do mestrando terá duração de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos (modelo de 

apresentação vide anexo 7 – disponível no site do Programa). O mestrando será avaliado pelo 

domínio demonstrado sobre o tema, conteúdo e bibliografia do projeto e pela capacidade em 

apresentá-lo de maneira fundamentada e logicamente articulada. 

5.2 Cada membro da comissão examinadora disporá de 30 (trinta) minutos para arguir o 

mestrando, que terá igual tempo para a resposta a cada arguição. 

5.3 Encerrada a arguição, a sessão pública será suspensa para que os membros da comissão 

examinadora, reunidos em sessão privada, decidam pela aprovação ou reprovação do candidato 

e elaborem a ata do Exame de Qualificação. 

5.4 Durante o Exame de Qualificação, caberá ao mestrando anotar com presteza e exatidão as 

sugestões apresentadas pelos membros da Banca e trabalhar na complementação e melhoria do 

trabalho dissertativo e prático, no que for compatível, desenvolvendo os estudos faltantes para a 

conclusão do trabalho no prazo que lhe cabe, tudo conforme orientação do professor orientador. 

5.5 Para ser considerado aprovado no Exame de Qualificação, o mestrando deverá obter 

manifestação favorável da maioria dos membros da comissão examinadora. 

5.6 Nos casos de reprovação, a comissão examinadora fará constar na Ata os aspectos que 

inviabilizaram a proposta, no todo ou em parte, e que exijam desde alterações no projeto 

apresentado até a elaboração de um novo projeto. 

5.7 O mestrando que for reprovado no Exame de Qualificação poderá se inscrever para repeti-lo 

apenas uma vez. Persistindo a reprovação, o mestrando será desligado do Programa. 

5.8 O mestrando reprovado terá, no máximo, 60 (sessenta) dias para se inscrever em novo Exame 

de Qualificação, a contar da data da reprovação no primeiro Exame, apresentando projeto de 

pesquisa reformulado. 

5.9 Ao novo Exame de Qualificação aplicar-se-ão as mesmas instruções sobre análise de projeto 

e elaboração de Ata. 

5.10 As modificações e alterações do trabalho devem ser submetidas ao orientador para a 

aprovação de defesa da dissertação final, dentro do prazo estipulado. 

 

6  Poderá ser realizado Exame de Qualificação por videoconferência, desde que previsto na 

inscrição do mestrando no exame e haja disponibilidade do equipamento na instituição, na data 

solicitada. 

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-7-modelo-de-apresentacao-da-qualificacao-para-a-banca.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-7-modelo-de-apresentacao-da-qualificacao-para-a-banca.pdf
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6.1 O examinador externo será o responsável pelos procedimentos necessários ao agendamento 

do recurso de videoconferência em sua própria instituição. 

6.2 Na comissão por videoconferência será garantida a observância aos princípios dispostos nos 

itens anteriores. 

  



 

MANUAL DO ALUNO  
Mestrado Profissional em Saúde Ambiental 
 

2019 

   

 
 

29 

PROCEDIMENTOS - DEPÓSITO E 
AGENDAMENTO DO EXAME DE 
QUALIFICAÇÃO 

O aluno deverá depositar na secretaria do Mestrado: 

• Formulário de agendamento e depósito da qualificação (anexo 6 - disponível no site do 

Programa) devidamente preenchido e assinado pelo mestrando e seu orientador, a ser 

protocolado com data e horário da entrega para os fins da inscrição no Exame de 

Qualificação;  

• 4 (quatro) exemplares do trabalho impresso, encadernados em espiral, conforme 

modelo  estabelecido pelo Regulamento do PPGSA, que será apresentado aos 

mestrandos na disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”.  

 

Não serão aceitos, em qualquer hipótese, formulários de requerimentos incompletos e sem as 

assinaturas. 

 

Prazos: 

 até o dia 20 de dezembro de 2019 (para os alunos ingressantes no primeiro semestre de 

2019).  

 até 19 de junho de 2020 (para os alunos ingressantes no segundo semestre de 2019). 

 

 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
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MANUAL PARA FORMATAÇÃO DE 
BONECO DE QUALIFICAÇÃO  

APRESENTAÇÃO  

  
O Manual para elaboração do Boneco de Qualificação foi criado com o intuito de padronizar a 

apresentação formal desta etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Esta etapa deverá fornecer 

elementos para análise da banca examinadora, a qual aprovará a continuidade da preparação dos 

conteúdos da Dissertação a ser depositada para obtenção do Título de Mestre em Saúde 

Ambiental.  

 

O manual para elaboraçãodo Boneco de Qualificação será apresentado aos mestrandos na 

disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”. 
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DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO E 
AGENDAMENTO DA DEFESA  

1 Ao menos 20 (vinte) dias antes da data da defesa, no final do quarto semestre do mestrando 

no Programa, ele deverá depositar, na secretaria do Mestrado, a sua dissertação. 

 

2 A solicitação de defesa pública será requerida quando o mestrando satisfizer os seguintes 

requisitos: 

2.1 Ter completado os créditos correspondentes às disciplinas e atividades exigidas pelo 

regulamento do programa (25 créditos). 

2.2 Ter sido aprovado em exame de qualificação. 

2.3 Ter entregado todos os relatórios de atividades semestrais (anexo 4 – disponível no site 

do Programa). 

 

3 Para marcar a defesa o mestrando deve entregar na secretaria do Mestrado em Saúde 

Ambiental: 

3.1 Formulário específico (anexo 8 – disponível no site do Programa) assinado em conjunto 

com o orientador, indicando três membros efetivos e dois suplentes da banca da defesa da 

dissertação, sendo que um membro efetivo e um suplente não devem pertencer ao quadro 

de docentes da FMU, e a data provável da defesa. Os membros da comissão examinadora 

deverão ter titulação de doutor. Em casos excepcionais, a comissão poderá ser composta por 

membro não portador do referido título, detentor de reconhecida competência técnico-

científica e aprovado pelo Coordenador do Programa.  

3.2 Entre a data da entrega do formulário e a data da defesa deve haver um intervalo de pelo 

menos 20 dias. 

3.3 Entregar quatro (4) cópias impressas encadernadas em espiral, conforme modelo que será 

apresentado na disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”. 

3.4 O envio e entrega dos exemplares aos membros da banca é de responsabilidade do 

mestrando. 

 

4 A solicitação da banca de defesa será avaliada. e se aprovada, deferida pela Coordenação 

do PPGSA.  

 

5 Poderá ser realizada banca por videoconferência, desde que prevista na inscrição do aluno no 

pedido de defesa de dissertação e haja disponibilidade do equipamento na instituição, na data 

solicitada. 

5.1  O examinador externo será o responsável pelos procedimentos necessários ao 

agendamento do recurso de videoconferência em sua própria instituição. 

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-8-formulario-de-agendamento-e-deposito-da-dissertacao-para-banca.pdf
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5.2 Na comissão por videoconferência será garantida a observância aos princípios 

dispostos nos itens anteriores. 

 

6 A defesa: 

6.1  O mestrando terá de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos para expor o trabalho (Modelo 

de apresentação vide anexo 9 disponível no site do Programa).  

6.2  Cada membro da comissão examinadora disporá de 30 (trinta) minutos para arguir o 

mestrandono, que terá igual tempo para a resposta a cada arguição. 

6.3  Encerrada a arguição, a sessão pública será suspensa para que os membros da comissão 

examinadora, reunidos em sessão privada, decidam pela aprovação ou reprovação do 

candidato e elaborem a ata da defesa de dissertação. 

6.4  Para ser considerado aprovado na banca de defesa de dissertação, o mestrando deverá 

obter manifestação favorável à aprovação da maioria dos membros da comissão 

examinadora. 

 

7 Nos casos de reprovação, a comissão examinadora fará constar da Ata da defesa os aspectos 

que inviabilizaram aprovação na dissertação. 

7.1 O mestrando que for reprovado na banca de defesa de dissertação de mestrado 

poderá se inscrever para repeti-la apenas uma vez. Persistindo a reprovação, o 

mestrando será desligado do Programa. 

7.2 O mestrando reprovado terá, no máximo 60 (sessenta) dias para se inscrever à nova 

banca de defesa de dissertação de mestrado, a contar da data da reprovação na 

primeira banca, apresentando a dissertação reformulada. 

7.3 A nova banca aplicar-se-ão as mesmas instruções sobre análise de dissertação de 

mestrado.  

 

8 Após a aprovação do candidato, este deverá efetuar as alterações e reformulações sugeridas 

pela banca examinadora, no prazo máximo de 20 dias após a data da arguição, desde que 

dentro do prazo máximo de conclusão do curso estabelecido pela CAPES. 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-9-modelo-de-apresentacao-da-defesa-da-dissertacao-para-banca.pptx
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-9-modelo-de-apresentacao-da-defesa-da-dissertacao-para-banca.pptx
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PROCEDIMENTOS - DEPÓSITO DA 
DISSERTAÇÃO E AGENDAMENTO DA 
DEFESA 

O mestrando deverá depositar na secretaria do Mestrado: 

 Formulário de agendamento depósito da dissertação (anexo 8 – disponível no site do 

Programa) devidamente preenchido e assinado pelo mestrando e seu orientador, a ser 

protocolado com data e horário da entrega para os fins da inscrição no Exame de 

Dissertação;  

 (quatro) exemplares do trabalho impresso, encadernados em espiral, conforme modelo  

estabelecido pelo Regulamento do PPGSA, que será apresentado aos mestrandos na 

disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”.  

Não serão aceitos, em qualquer hipótese, requerimentos incompletos e sem as assinaturas. 

Prazos: 

 até o dia 18 de dezembro de 2020 (para os alunos ingressantes no primeiro semestre de 

2019).  

 até 25 de junho de 2021 (para os alunos ingressantes no segundo semestre de 2019). 

 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-8-formulario-de-agendamento-e-deposito-da-dissertacao-para-banca.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-8-formulario-de-agendamento-e-deposito-da-dissertacao-para-banca.pdf
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MANUAL PARA FORMATAÇÃO DA 
DISSERTAÇÃO 

O Manual para a Formatação de Dissertações foi criado com o intuito de padronizar a 

apresentação formal dos trabalhos finais dos mestrandos do programa de Mestrado Profissional 

em Saúde Ambiental.  

Este manual regulamenta e padroniza as questões referentes à formatação e referências 

bibliográficas das dissertações deste programa. 

Toda dissertação do Mestrado Profissional em Saúde Ambiental deverá ser formatada em 

capítulos, sendo o primeiro capítulo a Revisão de Literatura, o segundo capítulo um Artigo 

Científico e o terceiro capítulo um Produto técnico, resultado da dissertação. Nos casos em que 

o projeto da dissertação gerou mais de um artigo ou produto técnico, esses capítulos devem ser 

inseridos no boneco da dissertação  

O Manual para formatação da dissertação será apresentado aos mestrandos na disciplina 

obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental”.  

Para elaboração das referências utilizar a norma ABNT NBR 6023 - Referências bibliográficas. 

Essas informações podem ser obtidas no documento “Normas para apresentação de trabalhos 

acadêmicos da FMU”, pag 20 à 32, disponíveis em:  

http://www.portal.fmu.br/biblioteca/arquivos/normatizacaoFMU.pdf 

  

http://www.portal.fmu.br/biblioteca/arquivos/normatizacaoFMU.pdf
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PROCEDIMENTOS  FINAIS – ENTREGA 
DA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO E 
OUTROS DOCUMENTOS 

O mestrando deverá depositar na secretaria do Mestrado: 

 Uma exemplar da dissertação encadernado seguindo o modelo que será apresentado na 

disciplina obrigatória “Projetos Multidisciplinares em Saúde Ambiental” ; 

 Comprovante de envio de um dos capítulos da dissertação para publicação em periódico 

científico com Qualis A1, A2, B1, B2 ou B3, na área interdisciplinar, em co-autoria com o 

orientador;  

 Duas (2) cópias da dissertação, em word e pdf, salvos em CD/DVD; 

 Ficha de autorização de publicação - Formulário de autorização de publicação da 

dissertação ou tese nos sites do Programa, da Biblioteca e da CAPES (anexo 10 – 

disponível no site do Programa); 

 O Diploma de Mestre será expedido a requerimento do candidato, após cumpridas 

todas as exigências do Curso e da Comissão Examinadora. 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-10-formulario-de-autorizacao-de-publicacao-da-dissertacao.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-10-formulario-de-autorizacao-de-publicacao-da-dissertacao.pdf
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DOCUMENTOS DO CURSO 

Todos os anexos listados  a  seguir estão disponíveis no site deste Programa de Mestrado. 

Disponível em: portal.fmu.br/mestrado/cursos/stricto-sensu-mestrado-em-saude-ambiental/ 

 

Documento                       Anexos 

Regulamento do Programa de 
Mestrado em Saúde 
Ambiental   

Anexo 1 

Regulamento da Pós-
graduação Stricto Sensu da 
FMU 

Anexo 2  

Termo de compromisso para 
bolsistas - Modalidade Bolsa 
Institucional FIAM FAAM 
Integral e 50% 

Anexo 3 

Formulário para relatório 
semestral 

Anexo 4 

Instrução Normativa No 
001/2017 

Anexo 5  

Formulário para agendamento 
da Qualificação 

Anexo 6 

Modelo (Template) para 
apresentação da qualificação 

Anexo 7 

Formulário para agendamento 
da Defesa da Dissertação 

Anexo 8 

Modelo (Template) para 
apresentação da Defesa da  
Dissertação 

Anexo 9 

Formulário de Autorização de 
Publicação 

Anexo 10 

 

  

https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-1-regulamento-sa-n.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-2-regulamento-geral-fmu.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-2-regulamento-geral-fmu.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-2-regulamento-geral-fmu.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-2-regulamento-geral-fmu.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-3-termo-compromisso-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-4-formulario-para-relatorio-semestral-de-atividades-discentes-e-de-bolsistas.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-5-in-2017.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-5-in-2017.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-5-in-2017.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
https://saudeambientalfmu.files.wordpress.com/2019/01/anexo-6-formulario-de-agendamento-e-deposito-do-projeto-de-qualificacao-para-banca.pdf
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