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CURSO DE EXTENSÃO/LIVRE 

 
DEBATES EM SUSTENTABILIDADE 

Justificativa: 
O curso “Debates em Sustentabilidade” visa contribuir para uma um aproximação 
do publico alvo com as grandes linhas temáticas que orientam os debates sobre 
a sustentabilidade (social, econômica e ecológica), com vistas a promover o bem 
estar da humanidade, tanto no presente como no futuro. 
A abordagem inter e multidisciplinar é fundamental aos profissionais que atuam 
nas diversas áreas que formam o campo das Ciências Ambientais. Considerando 
que esses profissionais, majoritariamente, possuem uma formação básica 
disciplinar, o curso propõe uma familiarização com os campos da demografia, da 
economia, da gestão, da sociologia ajudando na percepção de como essas 
áreas participam da mesma temática relativa aos problemas ambientais 
contemporâneos.  

Objetivo Geral: Apresentar um panorama da ideia de sustentabilidade a partir 
do pensamento clássico sobre: o conceito de desenvolvimento sustentável, 
população recursos comuns, economia e risco. 
 
Objetivo Específico:  
- apresentar a evolução histórica das ideias sobre desenvolvimento e 
sustentabilidade; 
- discutir o crescimento populacional como um problema ambiental; 
- explicar as teorias clássicas sobre a gestão dos bens comuns; 
- apresentar os pontos centrais dos conceitos de: economia ambiental e 
economia ecológica; 
- refletir sobre o modelo civilizatório a partir da categoria risco. 

Conteúdo: 
- A ideia de sustentabilidade: evolução da concepção de desenvolvimento; 
- O crescimento populacional do ponto de vista da sustentabilidade; 
- Os bens comuns e sua gestão; 
- Economia e meio ambiente; 
- Sociedade de risco. 

Professores: 
Marcia Helena Lopes (UnB/ PROCAD) 
Cristiane Gomes Barreto (Unb/ PROCAD)  
André Vasques Vital (UniEVANGÉLICA)  

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

Carga horária: 20 horas 

Vagas: 30 

Inicio: 20/11  Término: 24/11 

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 para inscrições: 12/09 à 16/11 


