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ESTE CURSO É OFERECIDO NAS MODALIDADES:

• EAD: 20 horas
• Presencial: 16 horas
• In company: a combinar

CONTEXTO
O atual modelo de consumo adotado pela nossa sociedade gera uma infinidade de materiais, 
desde os processos industriais dos produtos até o seu descarte, são materiais tanto das 
embalagens como dos próprios produtos, que após seu uso viram sucata ou resíduo. Portanto, 
entender o contexto e os possíveis caminhos, que estes materiais devem percorrer de volta às 
indústrias, que os produziram (logística reversa) torna-se imperativo, mas para isso, mudanças de 
atitudes da sociedade são fundamentais no êxito deste processo. Conhecimentos em engenharia 
reversa de materiais e em processos industriais diversos são requisitos fundamentais para tal. 
Neste curso a Ecouniverso traz uma “introdução aplicada” destas áreas do conhecimento.

OBJETIVO
O Curso Ecouniverso de “Reciclagem” dá uma visão geral sobre a cadeia produtiva dos
materiais, que compõem os produtos consumidos pela sociedade desde sua origem na
natureza até o retorno destes elementos aos processos industriais, que os aproveita
economicamente, evitando que se transformem em resíduos e lixo.

PÚBLICO-ALVO
Executivos, consultores, gestores, estudantes, empresários, e profissionais que desenvolvem 
trabalhos com sustentabilidade ou aqueles interessados em se capacitar no tema.

CONTEÚDO

Módulo 1– “Introdução à Engenharia de Materiais”
Classes de Materiais: Cerâmicos, Metais, Polímeros e Compósitos
Processamento de Materiais
Aplicação e seleção de Materiais
Cadeia de valor

Módulo 2- “Logística Reversa”
Coleta Seletiva

Processos de seleção/escolha de diferentes materiais
Para onde enviamos os materiais recicláveis que coletamos?

Módulo 3- “Eco-design- Como se iniciar a reciclagem, mesmo antes do produto surgir”
Conceito de Eco-design e sua aplicação
Plano tecnológico para a Reciclagem de Materiais
Melhores Práticas

Módulo 4- “Mercado de Reciclagem no Brasil e no Mundo“
Consumo brasileiro de matéria prima
Potencial de crescimento do mercado de reciclados
Casos de Sucesso

DIFERENCIAL
O Curso pode ser direcionado de acordo com o perfil da turma, com exemplos práticos e voltados 
à realidade dos segmentos industriais envolvidos e o uso de ferramentas de facilitação e 
Andragogia (técnicas de aprendizagem de adultos).
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