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CURSO DE EXTENSÃO/LIVRE 
 

CRISE AMBIENTAL ATUAL E ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA: SUBSÍDIOS AO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

 

Justificativa:  

As questões ambientais têm tido destaque cada vez maior em todas as 

instâncias da sociedade, seja pela proporção e gravidade dos acontecimentos 

atuais de degradação ambiental, seja pelas interferências ocasionadas na 

qualidade de vida da população. Dessa forma, o cenário de crise ambiental atual 

requer aprofundamento e reflexão, sendo fundamental discutir análise da 

qualidade de vida, podendo constituir-se em importante instrumento, subsidiando 

propostas de planejamento e gestão ambiental tendo em vista a melhoria das 

condições ambientais e de vida da população.   

Objetivos: 

- Analisar o atual cenário de crise ambiental e compreender a importância da 

análise da qualidade de vida como um dos subsídios do planejamento e da 

gestão ambiental.  

- Refletir sobre o atual cenário de crise ambiental e suas interferências na 

qualidade de vida da população; 

- Conhecer e relacionar legislação ambiental e qualidade de vida;  

- Refletir e discutir alguns aspectos teóricos e metodológicos da qualidade de 

vida, planejamento ambiental e gestão ambiental; 

- Identificar a análise da qualidade de vida como um importante subsídio ao 

planejamento e gestão ambiental; 

- Perceber que os estudos relacionados ao planejamento e gestão ambiental 

contribuem para a melhoria do Meio Ambiente e das condições de vida da 

população; 

 - Identificar alguns problemas ambientais de Anápolis/GO relacionados a 

problemas de gestão e ausência de planejamento ambiental que podem estar 

interferindo na qualidade de vida da população. 

Conteúdo: 

- O cenário de crise ambiental atual e as interferências na qualidade de vida da 

população; 

- Qualidade de vida – conceito e metodologias (Indicadores quantitativos e 

qualitativos); 

- Legislação ambiental e qualidade de vida; 

- Planejamento e gestão ambiental – conceito e metodologias; 

- A análise da qualidade de vida como subsídio ao planejamento e gestão 

ambiental; 

- Exemplos de aplicação prática da análise da qualidade de vida, planejamento e 

gestão ambiental; 

- Alguns problemas ambientais de Anápolis/GO.  
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Professores: 
Ricardo dos Santos - Doutorando em Geografia pela UNESP.    
                         

Público Alvo: Estudantes e docentes de graduação e pós-graduação da 
UniEvangélica. 
 

Carga horária: 30 horas 
 

Vagas: 30 
 

Datas: 27/09, 28/09, 04/10, 05/10 e 11/10 
 

Horário: 13h30 às 17h30 
 

Local: Sala do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio 
Ambiente. Bloco E – Sala E312- Piso 3. 
 

Inscrições: 
No site da UniEvangélica, na página do mestrado.  
Prazos: 12/09 à 25/09 
  


