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Quer saber mais sobre serviços ambientais?
Visite a página da Embrapa: 

https://www.embrapa.br/tema-servicos-ambientais
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A grande maioria das disciplinas 

pertence aos cursos de graduação, 

incluindo os cursos de tecnologia. 

Parte das disciplinas também é 

oferecida em cursos de especialização 

e mestrado. Nos Estados de Minas 

Gerais e São Paulo são também 

oferecidas disciplinas em cursos de 

doutorado. A região Sudeste é a que 

apresenta maior concentração de 

disciplinas, seguida pela região 

Nordeste, Sul, Norte e Centro Oeste.

Distribuição e quantidade de disciplinas 
por nível de curso

Localização das instituições de 
ensino superior que ofertam 

disciplinas no tema

Total de disciplinas por nível 
de curso ofertadas em cada estado

Minas Gerais é o estado com o 

maior número de disciplinas 

ofertadas no tema, totalizando 19, 

sendo seguido pelo Rio Grande do 

Norte, com 10 disciplinas. Não há 

registros de disciplinas no tema 

ofertadas para os estados: Distrito 

Federal, Espírito Santo, Maranhão, 

Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. 

Minas Gerais é o único estado a 

possuir disciplinas para todos os 

níveis de cursos, de graduação         

a  doutorado.

(1) Levantamento realizado durante o segundo semestre de 2016 no portal e-Mec (http://emec.mec.gov.br/), em consultas às páginas das instituições na 

internet e também em consulta aos responsáveis pelos cursos.

.

Tem crescido a valorização do papel dos ecossistemas para o fornecimento de serviços e benefícios à 

sociedade, e seu reconhecimento tem se refletido no aumento de políticas públicas voltadas à 

conservação ou melhoria desses serviços. Mas ainda há muito o que se conhecer sobre os 

serviços ecossistêmicos e, neste contexto, o papel da pesquisa e do ensino é fundamental.    

Atuar com competência no tema requer a formação de profissionais capacitados para      

isso. A seguir é mostrado um panorama sobre o ensino em instituições públicas no país, 

realizado no âmbito de uma rede de pesquisa da Embrapa que visa fortalecer           

e disseminar o tema Serviços Ambientais. Este levantamento teve               

como propósito fornecer subsídios ao planejamento do ensino         

público superior, especialização e pós-graduação neste tema.

No Brasil existem 51 instituições de ensino superior        

públicas que têm inserido em seus cursos o tema      

serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos,          

totalizando 93 disciplinas ofertadas (1).


