
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 25/15 – CONSU, 19 de novembro de 2015 

 

 

Regulamenta a Política de Educação 

Ambiental como atividade acadêmica das 

Faculdades IDAAM. 

 

 

Considerando os artigos 10, 11, 13 e 14 do Regimento Institucional; o 

Conselho Superior - CONSU, órgão máximo das Faculdades IDAAM, de natureza 

deliberativa, normativa e recursal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a política e diretrizes que regulamenta a Política de Educação 

Ambiental como atividade acadêmica das Faculdades IDAAM. 

 

Parágrafo único.  A resolução está de acordo com o Decreto no 4.281, de 25 

de junho de 2002 e a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, e a Resolução do CNE no2, de 15 de junho de 

2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para Educação Ambiental. 

 

Art. 2º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental 

nos currículos das Faculdades IDAAM pode ocorrer: 

I- pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e 

a sustentabilidade socioambiental; 

II- como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III- pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. 

 

Art. 3º Para o cumprimento do estabelecido nesta Resolução, deverão ser 

criados, mantidos e implementados ações e programas de educação ambiental 

integrados: 

I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 

II – de estímulo às atividades de conservação da biodiversidade, de 

zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento 

costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, 

de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de 

qualidade ambiental; 

III – integradas às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de 

ciência e tecnologia, de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; 



 
 

 

IV - de capacitação de profissionais de empresas, entidades de classe, 

instituições públicas e privadas; 

VI - ao cumprimento da Agenda 21. 

 

Art. 4º As Faculdades IDAAM promoverá a capacitação de recursos 

humanos, o desenvolvimento de estudos, instrumentos e metodologias que visem à 

incorporação da temática Educação Ambiental de forma interdisciplinar, nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino. 

 

Parágrafo único. No início de cada ano letivo, as Faculdades IDAAM 

organizará um plano de ações objetivando o cumprimento desta resolução. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral. 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 

Manaus, 19 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. M.Sc. Vicente Fernandes Tino 

Diretor Geral em substituição 

 


