
A Formação em Meio Ambiente e Sustentabilidade (FMAS) é um 
curso online de curta duração, 30h para público geral e 40h para 
professoras/es, que introduz alguns dos temas relacionados à 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, como mudanças 
climáticas e água, apresenta casos e exemplos reais de iniciativas e 
projetos e busca inspirar e preparar as/os participantes a multiplicarem 
os conhecimentos apreendidos e a levarem adiante ações práticas que 
contribuam para o avanço da sustentabilidade em seu entorno.

Você irá:
- conhecer conceitos básicos e introdutórios relacionados à 
sustentabilidade, à Agenda 2030 e seus 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e alguns temas como clima e água;
- compreender as conexões entre os temas da sustentabilidade - 
ambientais, sociais e econômicos - e como acontecem localmente;
- reconhecer oportunidades e caminhos para mudar atitudes, 
comportamentos e criar novas práticas e projetos nos temas do curso.

Público: pessoas adultas, moradoras dos municípios de Itabirito, 
Brumadinho, Nova Lima e Moeda, interessadas nos temas e com 
disponibilidade para participar das aulas; não é necessário 
conhecimento prévio. Professoras/es interessados terão a possibilidade 
de cursar um módulo extra exclusivo.

Programa*: 
O curso aberto abordará 5 eixos temáticos e está organizado em 3 
módulos, com 3 aulas em cada um deles. Os eixos são: Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), Meio Ambiente e 
Sustentabilidade; Gestão de recursos hídricos e seus desafios; 
Unidades de Conservação; Saneamento Ambiental; e Ações Práticas 
para o Desenvolvimento Sustentável.
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IMódulo 1 | Sustentabilidade e os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável
Conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade  
Agenda 2030 e ODS
Limites planetários e pegada ecológica
Governança para sustentabilidade
Hábitos, atitudes e comportamentos individuais e coletivos 

Módulo 2 | Clima e biodiversidade
Introdução à ciência do clima e ao problema das mudanças climáticas no 
Brasil e no mundo
Acordos internacionais e os compromissos do Brasil
Pegada de carbono
Conceitos básicos e diferentes tipos de Unidades de Conservação no Brasil
Exemplos de bioeconomia

Módulo 3 | Água Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental
Noção de "Comuns" e Tragédia dos Comuns
Gestão e diferentes usos da água (desafios) no Brasil
Governança hídrica
Conceitos e dados brasileiros sobre acesso à água, esgotamento e gestão 
de resíduos
Dimensão social do saneamento
Gestão de resíduos sólidos

Módulo exclusivo para professoras/es:
Aula 1 | Educação para sustentabilidade e integração dos ODS na sala de 
aula
Aula 2 | Pedagogias e metodologias colaborativas
Aula 3 | Gestão, currículo e comunidade escolar para sustentabilidade
Aula 4 | Encerramento
(*sujeito a alterações)
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Processo seletivo: 
As inscrições recebidas por meio do formulário serão selecionadas, 
considerando: 
A real disponibilidade da pessoa em participar das aulas ao vivo e em se 
dedicar ao curso do começo ao fim; 
O comprometimento e interesse nos temas; 
A possibilidade de aplicação e multiplicação dos conhecimentos 
apreendidos.

As demais informações coletadas no formulário, servirão para que as 
professoras conheçam um pouco mais das pessoas inscritas e não serão 
divulgadas.

Atendimento: pea.femsa@gmail.com e whatsapp (41) 99104.9495

Mais informações sobre o curso:
Datas das aulas ao vivo do módulo base:
Setembro: 08, 15, 22, 29
Outubro: 06, 20 e 27
A semana de 10 a 14/outubro será destinada para testes e atividades off-line, 
não haverá aula ao vivo
Novembro: 03 e 10
Datas das aulas ao vivo do módulo exclusivo para professoras/es:
Setembro: 27
Outubro: 25
Novembro: 08 e 17
Horário das aulas: sempre das 19h às 21h (aulas conceituais com professoras 
da FGV) e das 19h às 21h30 (aulas com convidadas/os);
Módulo base: 9 aulas online ao vivo (síncronas) com duração de 2h a 2h30 
(total de 20h de aula ao vivo);
Módulo extra exclusivo para profs.: 4 aulas online ao vivo (síncronas) com 
duração de 2h (total de 8h de aula ao vivo);
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Atividades semanais para serem feitas offline (assíncronas) com 
leituras, vídeos, exercícios simples para apreensão dos conteúdos 
(duração total estimada, ao longo de todo o curso, de 10h);
Aulas online via plataforma Zoom;
Acesso aos conteúdos e referências do curso via plataforma exclusiva 
da FGV;
Aulas sobre ações e exemplos práticos com convidadas/os 
experientes nos temas de cada módulo;
Frequência mínima requerida de 75%;
Certificado de participação em formato digital autenticado pela FGV.
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