
SYLLABUS - DIREITO AMBIENTAL 2014.2 
Turma 1 
	   	  	  
1. Política de avaliação 

A	  avaliação	  do	  curso	  terá	  três	  componentes	  e	  os	  alunos	  estarão	  sujeitos	  a	  controle	  de	  
presença,	  com	  possibilidade	  de	  reprovação,	  caso	  tenham	  mais	  que	  8	  faltas.	  	  
 
Primeira avaliação: Resenha Crítica + Seminário + Participação em aula – peso 1 

Inclui	   preparação	   de	   uma	   aula,	   estudando	   os	   temas	   indicados	   e	   participando	   das	  
discussões	  em	  sala,	  voluntariamente	  ou	  provocado.	  

Cada	   grupo	   de	   alunos	   funcionará	   como	   “facilitadores”	   em	   uma	   aula.	   Os	   grupos	  
apresentarão	  seminário	  “no	  início”	  de	  cada	  aula,	  o	  tempo	  de	  apresentação	  será	  entre	  20-‐25min	  
(não	  menos,	  nem	  mais	  que	  isso),	  sendo	  que	  todos	  componentes	  deverão	  ter	  tempo	  igual	  de	  fala	  
e	  a	  leitura	  de	  material	  deve	  ser	  evitada.	  As	  apresentações	  devem	  contar	  com	  apoio	  audiovisual	  
(data-‐show,	   por	   preferencia),	   que	   será	   de	   inteira	   responsabilidade	   do	   grupo	   (reservem	  
previamente	  na	  secretaria).	  	  

O	   grupo	   deverá	   entregar,	   ao	   menos	   48	   horas	   antes	   de	   sua	   data	   de	   apresentação,	   os	  
slides	   a	   serem	   apresentados	   e,	   em	   documento	   único,	   resenhas	   críticas	   elaboradas	  
individualmente	   por	   cada	   componente.	   As	   resenhas	   devem	   conter	   duas	   páginas,	   versando	  
sobre	  o	  tema	  indicado	  para	  a	  aula,	   tendo	  por	  preferencia	  o	  texto	   já	  sugerido	  no	  programa	  do	  
curso.	  O	  envio	  será	  feito	  para	  o	  monitor	  da	  disciplina	  aydner@hotmail.com.	  Deverão	  conter	  no	  
texto:	  Resumo	  do	  tema,	  o	  que	  intrigou	  você	  com	  a	  leitura,	  com	  o	  que	  você	  concorda	  ou	  discorda	  
mais	  fortemente,	  quais	  as	  implicações	  práticas	  do	  artigo	  que	  você	  leu,	  a	  conexão	  entre	  o	  artigo	  
com	  conceitos	  que	  você	  estudou	  em	  outras	  aulas	  ou	  qualquer	  outro	  lugar.	  	  	  

	  
Segunda	  avaliação:	  Redação	  ou	  tradução	  de	  artigo	  jurídico	  –	  peso	  3	  

 
ARTIGO:	  	  

O	   tópico	   do	   artigo	   jurídico	   deve	   obedecer	   as	   regras	   da	   ABNT/Manual	   do	   Estilo	  
Acadêmico	  UFBa	  e	   examinar	  em	  profundidade	  uma	  questão	  de	  Direito	  Ambiental.	  Você	  deve	  
estudar	   o	   tema,	   explorar	   suas	   implicações	   e	   oferecer	   sugestões	   concretas	   para	   a	   solução	   do	  
problema.	  Sua	  sugestões	  devem	  incluir	  não	  apenas	  “qual”,	  mas	  o	  “como”	  resolver	  o	  problema.	  
Se	   voce	   tiver	  uma	   ideia	  de	  uma	  mudança	   jurídica	  ou	  política,	   você	  deve	  explicar	   exatamente	  
qual	  a	  sua	  recomendação	  e	  fornecer	  sugestões	  para	  sua	  implementação.	  

Os	  artigos	  não	  devem	  ter	  menos	  que	  20	  páginas	  (sem	  contar	  as	  notas	  de	  fim	  de	  texto	  e	  
elementos	  prévios),	  nem	  mais	  que	  40	  páginas.	  E	  um	  sumário	  deve	  ser	  enviado	  até	  o	  final	  do	  
mês	  de	  Maio	  com	  sua	  proposta	  de	  artigo.	  
	  
TRADUÇÃO:	  	  

A	  tradução	  do	  artigo	  jurídico,	  de	  inglês	  para	  português,	  deve	  obedecer	  estritamente	  as	  
regras	   da	   ABNT/Manual	   do	   Estilo	   Acadêmico	   UFBa	   (não	   esqueça	   dos	   elementos	   textuais	  
prévios:	   capa,	   contra-‐capa,	   sumário,	   etc)	   .	   Todo	   texto,	   bem	  como	  notas	  de	   rodapé	  devem	  ser	  
traduzidos.	  Os	  artigos	  devem	  ser	  solicitados	  ao	  monitor,	  através	  do	  email	  aydner@hotmail.com,	  
que	  distribuirá	  o	  material	  de	  acordo	  com	  a	  disponibilidade	  do	  banco	  de	  dados.	  	  	  

Os	  artigos	  disponibilizados	  para	   tradução	  não	  devem	  compreender	  entre	  20	  páginas	  a	  
40	  páginas.	  
OBS.:	  As	  produções	  deverão	  ser	  enviadas	  ao	  email	  do	  monitor	  entre	  e	  0h01min	  e	  23h59min	  do	  dia	  
23/10	  
OBS.:	  Produções	  entregues	  intempestivamente	  terão	  atribuídas	  nota	  zero.	  

	  
Terceira	  avaliação:	  Prova	  Objetiva	  -‐	  peso	  6	  
Prova de multipla escolha, entre 10 a 20 questões. 
 
Observação:	  professores	  convidados	  ou	  outros	  fatores	  podem	  provocar	  mudanças	  nesta	  
programação.	  
 

Prova Escrita 18/06/15 
Tradução/Artigo 07/07/15	  



 
2. CRONOGRAMA DE AULAS 
 
17/03/2015 – Sistemática de Avaliação, Ajuste de temas individualizados e tutorial do curso 
 
19/03/15 Como se escreve um artigo de revisão. 
Texto: DELGADO, Richard. Como se Escreve um Artigo de Revisão. Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFBA n. 25. Disponível em www.rppgd.ufba.br.   
Facilitadores: Camila Almada, Jorge Santos Jr, Lara Tenório. 
 
24/03/15 As Quatro Ecologias: Antropocentrismo, animalismo, biocentrismo, ecocentrismo. 
Texto: OST, François. A sombra do Deus Pã. In: A natureza a margem da lei. 
SINGER, Peter. Valores ambientais. In: Vida ética: os melhores ensaios do mais polêmico filósofo da 
atualidade. Trad. Alice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 
Facilitador: Luã Leite, Lucas Andrade, Helena Silva, Raiane Azevedo, Gabriel Meira. 
26/03/15 A Crise Ambiental –  
Texto Sugerido: LOVELOCK, James. Gaia: Cura para um planeta doente. São Paulo: Cultrix. 2006 
Facilitadores: Lorena Carvalho, Debora Carneiro, Gabriel Guimarães, Samara Santos e 
Gabriel Abade. 
 
31/03/2015 – Direito Constitucional Ambiental  
Texto Sugerido:  
*BENJAMIN, Antonio Herman. Direito Constitucional Ambiental. 
Facilitadores: Mateus Carvalho, Mariana Pita, Mauro Campos 
 
07/04/15 – Princípios do Direito Ambiental 
Texto: CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do Direito Ambiental. Revista de 
Direito Ambiental. n. 38. Sâo Paulo:RT. ps. 160179C 
Facilitadores: Cassio Matos (Poluidor-pagador), Natália Souza (desenvolvimento 
sustentável), Italo Santana (Prevenção e precaução), Fernanda Fiqueredo (Participação), 
André Costa (Reparação). 
 
14/04/15 – 09/04/15.  
 
16/04/15 Seminário Direito Internacional Ambiental (Novas Fontes do DIP Ambiental) 
Texto: GORDILHO, Heron. Direito Ambiental Pós-Moderno. Curitiba:Juruá. 2009, Cap.1. 
Facilitadores:  Tomas Hafele (Fontes), Manoel Filho, Tiago Falcão (CITES), Pedro Moura 
(Convenção Clima), Penelope Campos (Biodiversidade) 
 
23/04/15  Competência  Administrativa e Licenciamento Ambiental (Lei Complementar 
n.140/11) Texto Sugerido: BARROS, Welington P. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas. 
2008. 
Facilitadores: Elismar Oliveira, Jamile Ferreira 
 
28/04/15 Política Nacional do Meio Ambiente e Implementação Ambiental  (Lei Federal n. 
6838/81) 
Facilitadores: Samir Vieira, Gloria Lessa  
 
05/05/15 - - Tributos Ambientais ( Lei Federal n. 5.172/66) 
Facilitadores: Amaisa Santos, Taiana Seixas, Tereza Rebouças 
 
07/05/15 – Responsabilidade Civil Ambiental ( Lei Federal n. 7347/85) 
Texto Sugerido:  
Facilitadores: Josafá Santos, Poliana Resende, Nívia Ribeiro 
 
 



12/05/15 Ação Civil Pública ( Lei Federal n. 7347/85) 
Facilitadores: Mariozan Matos, Ana Dantas, Alan Jesus 
 
14/05/15  - Código Florestal (Lei Federal n.12.651/12) 
Facilitadoras: Barbara Souza, Nel Santos, Diogo Quadros, Manoela Tabatinga 
 
19/05/15  – Sistema Nacional das Unidades de Conservação (Lei Federal 9985/05) 
Facilitadores: Sara Magalhães, Deise Castro,  
 
21/05/15  - Direito Urbanístico (Lei Federal n. 10.257/01) 
Texto Sugerido: 
Facilitadores: Luciana Lordelo, Thais Lopes , Mario Mattos Jr, Gerson Costa , 
 
 
26/05/15 Seminário Internacional de Processo Penal Ambiental (Lei n.9.605/98, Lei n. 9099/95) 
Transação penal, sursis processual, penas alternativas ambientais  e responsabilidade penal da 
pessoa jurídica (Lei n. 9605/98) 
Facilitadores: Thales Sacramento, Gustavo Soares, Antonio Santos, Tarcisio Santana,          
 
28/05/15  Crimes Ambientais no Brasil 
Facilitadores: Isadora Costa, Filipe Mota, Pedro Costa, Facilitadores: Carolina Lopes, 
Luana Rocha, Técia Oliveira Diogo Quadros(fauna), Felipe Mota, Deisy Castro (flora), João 
Silva (Poluição), Ane Assis (Urbano e cultural)  
  
07/06/15 Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei Federal n. 9433/97) 
Facilitadores: Felipe Silva, Felipe Ferreira, 
 
09/06/15  – Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Federal n.12305/10) 
Facilitadores: Sarah Alcantara, Técia Oliveira, Luisa Abreu,   
 
11/06/15– Política Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal n. 9795/99) 
Facilitadoras: Ana Dantas,  
 
16/06/2015 – Revisão 
 
18/06/15 – Prova escrita  
 
30/06/15 – 2a chamada  
 
07/07/15 - Entrega do artigo ou tradução  
 


