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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  
 
 

Título da Disciplina: Meio ambiente, Saúde e Sustentabilidade 
Professor(a) Responsável: José Aguiar Nobre 
Departamento: Teologia 
Faculdade: Teologia 
E-mail para contato: janobre@pucsp.br ou nobre.jose@gmail.com 
Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada 
( 3 ) 3 créditos (54 horas) 
(   ) 2 créditos (38 horas) 

Modalidade:  (  ) presencial                              (   ) híbrida                        ( X ) online 
No caso de híbrida e online, indicar os recursos necessários: plataforma, materiais 
multimidiáticos, etc (no projeto) 
Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada  

Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Matutino (   ) 
2 créditos: 11h05 às 12h45 
3 créditos: 10h15 às 12h45 

Noturno ( X  ) 
2 créditos: 18h50 às 20h30  
3 créditos: 18h50 às 21h20 

 
EMENTA E OBJETIVOS  
Pesquisa sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, a sua compreensão acerca da 
natureza em intersecção com a saúde dos seres criados e a capacidade de regenaração ou 
sustentabilidade do planeta. A disciplina objetiva tecer refelexões sobre o papel da criatura 
humana em face do cuidado com o meio ambiente, a fim de que a saúde e a sustentabilidade 
sejam garantidas. Estudar os conceitos de meio ambiente; ser humano e sustentabilidade em 
face de uma compreensão atualizada das condições para o favorecimento da vida.  Em outras 
palavras, a fim de que a vida seja possível no cosmo. Para tanto serão trabalhados temas sobre a 
qualidade de relação humana com o Deus Criador e o lugar do ser humano como criatura que 
ocupa uma posição privilegiada de interlocutor entre esse Criador e todas as demais criaturas. 
Inclui uma perspectiva ecológica e abrangente para pensar o papel do ser humano na criação. 
Compreende o ser humano à luz do projeto de Deus e produz uma reflexão crítica que leva em 
conta as diversas dimensões desumanizantes do pecado e sua libertação humanizadora e 
salvadora através da vida na graça comunicada por Cristo e por seu Espírito. Fundamenta 
teologicamente a compreensão da ação salvífica de Deus em perspectiva que considera, a partir 
da América Latina, uma visão crítico-libertadora da acolhida do Mistério presente no 
semelhante e no seu entorno. Nesse sentido o ser humano é entendido criado Criador para 
favorecer no meio ambiente as condições para a vida digna. 
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METODOLOGIA  
As aulas expositivas atenderão à demanda do conteúdo programático, proporcionando aos alunos 
uma visão de conjunto da disciplina, para que os mesmos sejam capazes de situar-se diante dos 
principais temas desenvolvidos. A exposição desenvolvida pelo professor seguirá um esquema 
temático conforme o conteúdo programado. As aulas expositivas por parte do professor, além de 
explicações diretas dos temas, se darão mediante a utilização de power point, vídeos, textos, 
fóruns de discussões, pesquisas a serem realizadas pelos alunos e debates para socialização das 
pesquisas realizadas. A modalidade online será oferecida mediante as plataformas Microsoft 
Temas e Moodle. A leitura e a reflexão feita pelos alunos terá como material básico os textos 
selecionados pelo professor. 
 
 
AVALIAÇÃO  
Obedecerá a um processo acumulativo no qual os alunos serão avaliados ao longo do curso da 
seguinte forma: 50% do aproveitamento será de acordo com o desempenho do aluno somando a 
sua pesquisa e apresentação da mesma no dia do debate em aula, somada à sua participação nas 
aulas e fóruns de discussões; 50% do aproveitamento será verificado através de um texto escrito 
em forma de artigo que contemple conceitos e argumentos dos autores estudados nas aulas.  
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