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A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO

A Especialização em Direito Ambiental e Urbanístico é uma atualização do
consagrado Curso de Pós-Graduação em Direito e Gestão Ambiental, com 5
edições na Faculdade Cesusc.
A importância da questão ambiental no Brasil e no mundo cresceu muito nos
últimos anos, o que se deve aos mais variados fatores, em especial, à tomada de
consciência do ser humano. Séculos de degradação do meio ambiente estavam a
exigir uma reação da sociedade, sob pena de se exaurirem por completo os
recursos naturais, pondo em risco a própria sobrevivência do homem na terra.
Esta reação acabou levada a extremos, o que propiciou o surgimento de
movimentos sociais e mesmo governamentais em alguns países que passaram a
pretender brecar o desenvolvimento econômico, responsável, segundo tais
setores, pelos danos ambientais que assolam a humanidade. A necessidade de se
equilibrar estas forças aparentemente divergentes passa a ser o grande desafio da
atualidade. Crescimento econômico com equilíbrio ecológico é a meta planetária
a ser atingida neste novo milênio. Passa-se a falar em sustentabilidade ambiental,
como uma das dimensões da sustentabilidade. Como todas as situações da vida
são reguladas pelo Direito, este passou a ter de levar em conta essa nova vertente.
A Ciência Jurídica Ambiental floresceu sobremaneira, tendo em vista a existência
de uma vasta legislação e a preocupação extrema do legislador constituinte com a
matéria, que dela cuidou em diversos dispositivos. Aliado a isto, tem havido um
profundo reflexo do tema meio ambiente nas questões jurídicas, seja no âmbito
administrativo (licenciamento, fiscalização, auditorias, etc.), seja no contencioso
cível ou criminal. De outro lado, é inquestionável a interdisciplinaridade da questão
ambiental, o que permite concluir que, nessa seara, o profissional do Direito não 
pode jamais prescindir da participação de alguém da área técnica (biólogo,
geólogo, geógrafo, engenheiro ambiental, florestal, sanitarista, etc.). E vice-versa.
Logo, os conceitos oriundos dos diversos ramos da Ciência tornam-se
indispensáveis a um bom desempenho na área ambiental. Finalmente, diga-se que
as grandes controvérsias ambientais travadas no Brasil de hoje são travadas nos
centros urbanos. De fato, é onde vive a esmagadora maioria da população que o
rigor da legislação ambiental é mais sentido. Aliás, o próprio trato legislativo
idêntico para áreas urbanas e rurais é alvo de severas críticas da doutrina, na
medida em que se trata da mesma maneira situações que são absolutamente
distintas. De fato, um rio na Amazônia é diferente de um rio no centro de
Florianópolis. De outro lado, questões que envolvem parcelamento do solo
urbano e condomínios urbanísticos têm sido alvo de profundos debates na prática.
Tudo isso e muito mais justifica a realização deste curso, que foi pensado para
trabalhar as interfaces entre meio ambiente natural e artificial, sob os mais
diferentes prismas, com uma abordagem teórica inteiramente aplicada à prática.



DISCIPLINAS

COORDENAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da área ambiental (Advogados, Biólogos, Arquitetos e Urbanistas,

Engenheiros Civis, Florestais, Ambientais, de Minas, Sanitaristas, Geólogos,

Geógrafos, Oceanógrafos, Arqueólogos), servidores públicos e bacharéis em

Direito e áreas afins.

.: O meio ambiente na Constituição Brasileira (20 h/a)

.: Áreas de preservação permanente (APPs) e reserva legal (20 h/a)

.: Mata atlântica e unidades de conservação da natureza (APPs) (20 h/a)

.: Licenciamento ambiental e EIA/RIMA (20 h/a)

.: Licenciamento urbanístico e EIV (20 h/a)

.: Inquérito civil e termo de compromisso de ajustamento de conduta (10 h/a)

.: Empreendimentos urbanísticos na zona costeira (10 h/a)

.: Responsabilidade ambiental: administrativa, civil e penal (20 h/a)

.: Instrumentos econômicos e meio ambiente natural e artificial (10 h/a)

.: Ações coletivas em matéria ambiental e urbanística (20 h/a)

.: Ministério Público e Meio Ambiente (10 h/a)

.: Meio ambiente e Poder Judiciário (10 h/a)

.: Advocacia ambiental e urbanística (10 h/a)

.: Advocacia pública e meio ambiente (10 h/a)

.: Estatuto das Cidades (20 h/a)

.: Patrimônio cultural (10 h/a)

.: Parcelamento do solo urbano (20 h/a)

.: Loteamentos fechados e condomínios de lotes (20 h/a)

.: Fiscalização ambiental e urbanística (10 h/a)

.: Competência em matéria ambiental e urbanística (20 h/a)

.: Tributação ambiental (10 h/a)

.: Princípios ambientais e urbanísticos (10 h/a)

.: Resíduos Sólidos (10 h/a)

.: Recursos hídricos (10 h/a)

.: Supressão de vegetação (10 h/a)

Dr. Marcelo Buzaglo Dantas

Advogado. Mestre e Doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC/SP. Visiting 
Scholar do Programa de Direito Ambiental da Pace University School of Law (White 
Plains/NY). Pós-Doutor e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
Professor dos Cursos de Pós Graduação em Direito Ambiental da PUC/SP, PUC/RJ, 
UNISINOS, UNIVALI e CESUSC. Autor de mais de 70 (setenta) artigos publicados em 
livros e revistas especializadas, no Brasil e no exterior e autor, coordenador e 
organizador de dez livros na área do Direito Ambiental.



CORPO DOCENTE

Dr. Marcelo Buzaglo Dantas

Dra. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida

Dr. Rafael Burlani Neves

Esp. Alexandre Waltrick Rates

Esp. Paulo Antônio Locatelli

MSc. Gabriela Ribeiro

MSc. Kleber Isaac Souza da Silva

Esp. Fernanda Felix

Dr. Cleverson Andreoli

Dr. Pedro Menezes Niebhur

Dr. Marcos da Ré

Esp. Carlos Soares

MSc. Emerilson Gil Emerin

Dr. Davi do Espírito Santo

Dr. Paulo de Tarso Brandão

Dr. Francisco José Rodrigues 

      de Oliveira Neto

Dr. Jairo Gilberto Schaffer

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presencias, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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