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Q1: Título do projeto ambiental participante: Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e 
Industrial

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Controle da Poluição

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Mestrado Profissional em Meio Ambiente

Urbano e Industrial
Nome fantasia: PPGMAUI
Setor de atuação: Educação
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 18/07/2006 - Aprovação do Programa de

Mestrado Profissional pela CAPES.
Número de colaboradores: 24 docentes

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 –

Centro Politécnico
Bairro: Jardim das Américas
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
CEP: 81.531-980
Telefone com DDD: (41) 3361-3579; (41) 9968-3512

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Mônica Beatriz Kolicheski e Sandra Mara

Pereira de Queiroz
Cargo: Professoras
E-mail: monica.beatriz@ufpr.br e

sandraqueiroz30@yahoo.com.br
Telefone com DDD: (41) 3361-3579; (41) 9968-3512

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 05:47:51terça-feira, 4 de novembro de 2014 05:47:51
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:03:56terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:03:56
Tempo gasto:Tempo gasto:  03:16:0503:16:05
Endereço IP:Endereço IP:  200.192.114.8200.192.114.8

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#67
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Margarete Casagrande Lass Erbe
Cargo: Coordenadora do PPGMAUI
E-mail: margarete.erbe@ufpr.br
Telefone com DDD: (41) 3361-3614

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 24/09/2007 – Abertura da primeira turma do 
PPGMAUI.

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 6 discentes de graduação
Remuneradas 24 docentes, 1 técnico administrativo

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 154 pessoas já foram ou estão sendo

beneficiadas pelo projeto, sendo: 73
egressos diplomados, 50 discentes, 24
docentes, 1 técnico administrativo e 6
discentes de graduação.

Famílias Não aplicável.
Animais Não aplicável.
Espécies Não aplicável.

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), SENAI-PR, UFPR.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Necessidade de qualificação de profissionais na área ambiental em âmbito regional e nacional, na área de 
Ciências Ambientais, com foco em pesquisas de nível internacional para a resolução de problemas práticos, 
por meio de diagnósticos, desenvolvimento de metodologias e soluções na área ambiental, incluindo a visão 
social e econômica.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Em função dos problemas ambientais e mais especificamente da área industrial foi criado o programa de 
Mestrado Profissional envolvendo instituições de ensino nacionais (UFPR) e internacionais (Universidade de 
Stuttgart) e instituições ligadas à indústria (SENAI-PR) de forma a ter um curso multidisciplinar e que 
possibilita a disseminação de conhecimentos aplicados em países que já controlam com eficiência os 
problemas relacionados à poluição ambiental.
A cooperação entre as três instituições (UFPR, SENAI-PR e Universidade de Stuttgart) iniciou em 2003 com 
um curso de 15 dias (Summer School) em Curitiba. Este curso foi ofertado novamente em 2004 e neste ano 
foi manifestada a intenção da criação de um programa de mestrado em parceria. Em 2004 e 2005 foram 
realizadas várias reuniões pra a criação do programa de mestrado profissional e em 9 de dezembro 2005 foi  
assinada a “Carta de Aprovação da Introdução do Programa de Mestrado na UFPR com a Universidade de 
Stuttgart“ pelo General Coordinator of International Cooperation CGCI/CAPES, Sr. Benício Schmidt e em 10 
de janeiro de 2006 ocorreu a assinatura do ”Termo de Cooperação“ pelo Reitor da UFPR, Prof. Dr. Carlos 
Augusto Moreira Junior e pelo Reitor da Universidade de Stuttgart, Prof. Dr. Dieter Fritsch. No dia 10 de abril 
de 2006 o mesmo documento foi assinado pelo Diretor Regional SENAI/PR, Sr. Carlos Sérgio Asinelli. No dia 
18 de julho 2006 ocorreu a aprovação do Programa de Mestrado Profissional ”Meio Ambiente Urbano e 
Industrial“ pela CAPES. Em março de 2007 a primeira turma do Mestrado Profissional em Meio Ambiente 
Urbano e Industrial (PPGMAUI) e novas turmas são abertas anualmente com entrada em agosto.
Em abril de 2007 ocorreu a aprovação de mais um projeto elaborado pela Universidade de Stuttgart para o 
DAAD, com objetivo de dar a oportunidade a dois estudantes do Programa de Mestrado ”Meio Ambiente 
Urbano e Industrial“ para estudar um período de meio ano na Alemanha, na Universidade de Stuttgart, no 
período de 2007 a 2008. Desde então, são submetidos ao DAAD, todos os anos, novos projetos para 
captação de recursos para intercâmbios internacionais de estudantes e professores do PPGMAUI. Esses 
intercâmbios dividem-se em duas categorias: “Estudar na Alemanha”, onde os alunos permanecem 8 meses 
(até 2013) e 6 meses (a partir de 2014) na Alemanha desenvolvendo parte da sua dissertação nos 
laboratórios e dependências da Universidade de Stuttgart; “Curso na Alemanha”, com duração de 15 dias na 
Alemanha, onde os alunos e professores ficam sob supervisão de professores e colaboradores da 
Universidade de Stuttgart e realizam cursos e visitas técnicas relacionadas a diversas áreas ambientais, tais 
como: água, efluentes e resíduos sólidos. Até o ano de 2013, o programa já deu oportunidade a 13 bolsistas 
para realizarem seus estudos na Alemanha, 44 bolsistas para realizarem o curso na Alemanha e 10 
professores do curso, pertencentes à UFPR e SENAI-PR para participação do curso na Alemanha. 
Atualmente entende-se que o Mestrado Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI) pode ser 
caracterizado como um projeto inovador no Brasil, que já nasceu internacionalizado e envolve, além de 
instituições de ensino (UFPR e Universidade de Stuttgart) também o SENAI-PR, importante ator na interface 
entre o meio acadêmico e o setor industrial.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Os discentes que ingressam no Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI) 
realizam seus estudos e pesquisas de acordo com os objetivos do projeto escolhido. O curso tem duração de 
24 meses, nos primeiros 6 meses os alunos cursam as disciplinas obrigatórias para o formação básica do 
egresso. Do 7o ao 12o mês os alunos cursam as disciplinas optativas, mas que estão vinculadas ao seu 
projeto de pesquisa e a partir do 13o mês os alunos desenvolvem o seu projeto de pesquisa, o qual é 
apresentado na forma de dissertação e defendido em banca pública.

O programa é composto por 4 linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa são:
1 Proteção ambiental e ciências ambientais: gestão, educação, política e legislação
2 Poluição ambiental e prevenção da poluição: avaliação, planejamento e tecnologias
3 Água: monitoramento, abastecimento e gestão
4 Resíduos, efluentes e emissões atmosféricas: tecnologias para o tratamento

Cada linha de pesquisa possui 3 projetos. Os projetos estão listados a seguir:
1.1. Gestão ambiental em meio ambiente urbano e industrial; 
1.2. Educação visando a conscientização ambiental: setor privado, instituições públicas e terceiro setor; 
1.3. Política e legislação no âmbito do direito ambiental; 
2.1. Avaliação da poluição em meio ambiente urbano e industrial; 
2.2. Planejamento ambiental em meio ambiente urbano e industrial; 
2.3. Tecnologias para prevenção da poluição em meio ambiente urbano e industrial; 
3.1. Monitoramento de elementos e substâncias presentes no meio aquático; 
3.2. Abastecimento de água para a indústria e os municípios; 
3.3. Gestão de recursos hídricos associados ao meio ambiente urbano e industrial; 
4.1. Tecnologias para o tratamento e gerenciamento de resíduos em meio ambiente urbano e industrial; 
4.2. Tecnologias para o tratamento e gerenciamento de efluentes em meio ambiente urbano e industrial; 
4.3. Tecnologias para o tratamento e gerenciamento de emissões atmosféricas em meio ambiente urbano e 
industrial. 
As disciplinas ofertadas pelo programa estão disponíveis no site do mesmo (www.ppgmaui.ufpr.br).
O curso conta com 25 vagas anuais, com início das atividades letivas em agosto. Para ingresso o aluno deve 
ser aprovado no processo seletivo que consta de prova escrita, análise de currículo e entrevista, sendo que é 
dada prioridade a profissionais que estejam atuando no mercado e buscando qualificação na área ambiental. 
Por ser um programa de mestrado profissional, as aulas são ofertadas preferencialmente as sexta-feira (noite) 
e sábado (manhã e tarde).
Com esta metodologia espera-se que o egresso desenvolva as seguintes competências:
- abordagem convergente dos processos sociais e naturais, 
- capacidade de reflexão dos processos sociais e naturais sob diferentes ângulos,
- estabelecimento de processos de gestão socioambientais, considerando maior inclusão social, 
- elaboração, avaliação e comparação de soluções tecnológicas, de monitoramento e em políticas públicas 
em sentido amplo;
- empregar produtos, métodos, processos ou técnicas para caracterização ambiental e tecnológica para 
geração de informações e instrumentos para gestão ambiental sustentável.
- elaborar previsões e avaliações de situações de risco por meio da seleção de técnicas adequadas para 
elaboração de diagnóstico, monitoramento, gerenciamento, recuperação e valoração de ambientes 
contaminados ou que possam ser contaminados.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Até o ano de 2014 o programa já realizou setenta e quatro (74) defesas, realizadas, em sua maioria, por 
profissionais inseridos no mercado de trabalho no estado do Paraná, Santa Catarina e São Paulo em órgãos 
públicos, privados e profissionais liberais. Dentre os quais pode-se destacar os seguintes trabalhos:
- “Gestão da manutenção e conservação ambiental da faixa do gasoduto Urucu-Manaus” de José Sandro 
Copetti (2012).
- “Avaliação da implantação de uma Unidade de Extração do Óleo do Coco Babaçu para o Desenvolvimento 
Sustentável de comunidades tradicionais da Região Amazônica” de Pinto de Souza (2012). Neste foi 
realizada uma campanha contra a exploração sexual infantil por meio de folder educativo, esta teve 
repercussão no estado de Tocantins e virou documento entre os conselhos tutelares, além de reportagem do 
projeto Criança Esperança realizado em Axixá do Tocantins. 
- “Avaliação dos procedimentos de licenciamento em áreas de proteção ambiental: comparativo entre a APA 
Serra da Esperança (Paraná) e a APA Fernão Dias (Minas Gerais)” de Michela Rossane Cavilha Scupino 
(2013), com o objetivo de avaliar os procedimentos de regularização ambiental em APAs e contribuir com 
políticas públicas.
- “Uso da logística reversa para apoiar a reciclagem de lâmpadas fluorescentes usadas: estudo comparativo 
entre Brasil e Alemanha” de Danniele Miranda Bacila (2012) que possibilitou uma contribuição à solicitação da 
Procuradoria da República/PR quanto ao descarte de lâmpadas fluorescentes.
- “Remediação de Águas Subterrâneas Contaminadas por Compostos Organoclorados (PCE/TCE) Através do 
Uso de Carvão Ativado Ee Permanganato de Potássio” de Luciano Ávila (2012) continua sendo implementada 
e tem permitido estudos que são realizados pela empresa de consultoria ECO REG do Brasil. 
- “Proposta de um Modelo de Gestão para um Sistema de Esgotamento Sanitário” de Ernani Jose Ramme 
(2013) possibilitou a implantação de modelo de gestão em sistema coletor de esgoto na SANEPAR, utilizado 
no Plano Diretor de Curitiba/ SANEPAR pela empresa consultora como ferramenta de projeto.
- “Avaliação de Riscos Ambientais Associado ao Transporte de Materiais Perigosos Fertilizante: Nitrato de 
Amônio” de Suzeli de Oliveira (2013)  contribuiu para melhorias na avaliação de riscos relacionas ao tema, os 
quais estão associados ao ocorrido em São Francisco do Sul/SC em setembro de 2013.
- “Sistematização de dados de tráfego para aplicação do software HBEFA 3.1 no bairro Rebouças em 
Curitiba/PR” de Samia Maria Antunes Hadich Vigolo (2013), permitiu a elaboração de um inventário local de 
emissões veiculares.
- “Proposta de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos para o Município de União da Vitória/PR: 
Contribuições para a Aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos” de Lisandra Cristina Kaminski 
(2013) que contribuiu com a melhoria da gestão pública.
- “Diagnóstico e Proposição de Melhorias Ambientais em Cemitérios: O Caso dos Cemitérios Bom Jesus e 
São Cristóvão em União da Vitória - PR” de Elaine Ribeiro (2014) possibilitou a proposição de melhorias 
ambientais para a Prefeitura na gestão pública da cidade.
- “Aplicação das ferramentas de automação para segurança operacional, controle de perdas e redução de 
impactos ambientais em sistemas de abastecimento de água” realizada por Rodrigo Votre (2014) permitiu a 
implantação de um controle operacional no sistema de abastecimento de água do centro de reservação 
Portão em Curitiba/PR da SANEPAR.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 150 discentes beneficiados desde 2007.
Resultado 2 75 dissertações defendidas e aprovadas.
Resultado 3 13 alunos receberam bolsa de estudo na

Alemanha com duração de 8 meses e
foram orientados por professores alemães
e brasileiros.

Resultado 4 44 de alunos participaram do curso de
extensão internacional em Stuttgart
(Alemanha) com duração de 15 dias.

Resultado 5 10 professores do PPGMAUI participaram
do curso de extensão internacional em
Stuttgart (Alemanha) com duração de 15
dias.

Resultado 6 222 trabalhos realizados em 2013 e 2014,
considerando produções técnicas e
bibliográficas e registrados na Plataforma
Sucupira (CAPES/MEC).

Resultado 7 1 lançamento de livro: Gestão Ambiental de
Empreendimentos de Sandra Mara Pereira
de Queiroz , José Antonio Urroz Lopes e
Luis Filipe Sanches de Sousa Dias Reis.
Publicado em 2014.

Resultado 8 1 simpósio internacional, com oferta de 2
minicursos para profissionais da área de
meio ambiente e alunos de graduação e
pós graduação: 1o Simpósio MAUI Brasil-
Alemanha: Nutrientes e Micropoluentes
(http://www.prppg.ufpr.br:8080/sbamaui/).

Resultado 9 1 ciclo de palestras para professores de
ensino médio e alunos de graduação: Ciclo
MAUI de Palestras
(http://ciclomaui.wix.com/ciclo2014).

Resultado 10 1 professor (Álvaro Mathias) do PPGMAUI
realizou, durante 1 ano, o pós doutorado no
ISWA (Stuttgart/Alemanha) sendo
orientado pelo prof. Klaus Fisher.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O PPGMAUI é uma cooperação entre a UFPR, o SENAI-PR e a Universidade de Stuttgart, através do ISWA 
e que permitiu, em 2006, a criação do Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e Industrial.
Por ser um Mestrado Profissional o principal objetivo é a formação de recursos humanos para o setor 
industrial e urbano do Paraná e outras regiões do Brasil.
A parceria entre as três instituições possibilita a formação de profissionais de padrão internacional na área de 
meio ambiente, mas para que isso seja possível o PPGMAUI conta com diferentes tipos de capacitação além 
do próprio Mestrado Profissional:
- Bolsas de Estudo na Alemanha (6 meses): estudantes do programa fazem parte do seu projeto de pesquisa 
na Universidade de Stuttgat (Alemanha). Os estudantes do PPGMAUI que recebem a bolsa são escolhidos 
por meio de um processo seletivo específico e as bolsas de estudo são financiadas pelo DAAD.
- Curso de Extensão Internacional na Alemanha (15 dias): é organizado pela Universidade de Stuttgart. No 
curso são ministradas várias palestras e realizadas visitas em diferentes instituições focando sempre a 
problemática ambiental. Participam deste curso estudantes e professores do PPGMAUI, através de processo 
seletivo específico. Este curso também tem apoio do DAAD.
Além da capacitação interna o PPGMAUI promove eventos para a discussão e disseminação de temas 
ambientais para a sociedade em geral, como Simpósio MAUI Brasil - Alemanha e o Ciclo MAUI de Palestras. 
- Simpósio MAUI Brasil-Alemanha é evento bianual para discussões de temas atuais e relevantes na área de 
meio ambiente que conta com a presença de pesquisadores nacionais e internacionais e que promove um 
debate para pesquisadores e estudantes.
- Ciclo MAUI de Palestras é um evento que trata de temas que envolvem o meio ambiente urbano e industrial 
de forma a disseminar os trabalhos desenvolvidos por estudantes e professores do PPGMAUI para 
professores de ensino médio e estudantes de graduação.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
empresas de consultoria ambiental e vários
setores da indústria (papel e celulose,
fertilizantes, alimentícia, automotiva, laminados,
polímeros, entre outras).

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: www.ppgmaui.ufpr.br/dissertacoes
Link 2: www.prppg.ufpr.br:8080/sbamaui/node/122
Link 3: http://ciclomaui.wix.com/ciclo2014#!schedul

e/cee5

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica
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Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
Ministério da Educação do Brasil (CAPES/MEC)
e da Alemanha.

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 7.000,00 referentes a inscrição no processo 
seletivo

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

R$ 856.100,00 os quais são parcialmente 
subsidiados pela UFPR, SENAI/PR e Universidade 
de Stuttgart na forma de pagamento de professores 
(pessoal) e local de pesquisa (salas de aula e 
laboratórios).

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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