QUEM SOMOS E

COMO FAZEMOS
A Gracy Ambiental Cursos e
Treinamentos é um empresa
que promove regularmente
cursos livres e treinamentos
voltados a área de meio
ambiente e da engenharia.
Os nossos cursos são na
modalidade “curso livre” sendo
presencial, on-line e
In Company. O Curso livre é
uma modalidade de educação
não-formal de duração variável,
destinada a proporcionar ao

CURSOS E
TREINAMENTOS
GRACY AMBIENTAL - GESTÃO, CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

MATERIAL DIDÁTICO
Material didático digital
e postila digital e slides
do conteúdo por aula

aluno conhecimentos que lhe
permitam profissionalizar-se,
qualificar-se e atualizar-se para
o trabalho. Os cursos livres não
precisam do reconhecimento
do MEC, o que não invalida a
qualidade dos cursos livres.
O que o aluno precisa avaliar
sempre é a reputação e
credibilidade da instituição
e o valor do conteúdo/curso
ofertado, independente da
modalidade escolhida.

VANTAGEM DE
FAZER CURSO NA
GRACY AMBIENTAL

PORTAL DO ALUNO

CERTIFICADO

Portal do aluno on-line
onde está disponivel
todo o material didático
do curso.

O aluno recebe no final
do curso o certificado,
podendo utilizá-lo em
seu currículo e/ou como
horas complementares
em sua faculdade.

CONHEÇA NOSSOS

CURSOS

Nossos cursos são para alunos e profissionais da
engenharia, arquitetura, gestão ambiental,
tecnólogos, Geólogos, Geógrafos, Biólogos e demais
profissionais com atuação na área ambiental que
estão em busca e aprofundamento do seus
conhecimento.

PLANOS DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

PROJETO DE SISTEMAS DE
SANEAMENTO
Capacitar os alunos para concepção e
elaboração de projetos, apresentando
parâmetros de dimensionamento, para
sistemas de abastecimento de água e
sistemas de esgotos sanitários.

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE
EFLUENTES
Capacitar o aluno para elaboração de
projetos de unidades de tratamento biológico
de efluentes, através de parâmetros e
dimensionamento das tecnologias.

Capacitar o aluno para a elaboração de Plano
de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) em
atendimento a Lei n° 12.305/2010.

PROJETO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DE ÁGUA
Capacitar o aluno para elaboração de
projetos de estações de tratamento de água
para abastecimento público apresentando
parâmetros e dimensionamento.

PROJETO DE ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO
DE ESGOTO
Capacitar e atualizar o aluno para elaboração
de projetos de estações de tratamento de
esgoto segundo a ABNT 12.209, considerando
dimensionamento de tecnologias.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Capacitar o aluno para elaboração de PGRCC
conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002
e suas alterações (nº 348/2004, nº 431/2011,
nº 448/2012 e nº 469/2015).

Para se inscrever em um curso
da Gracy Ambiental, basta
preencher o formulário no site
cursos.gracyambiental.com.
br para entrarmos em contato
com você.

