ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 11 DE ABRIL DE 2018
No dia 11 do mês de abril de dois mil e dezoito, às doze horas e trinta minutos,
reuniram-se os senhores membros da Comissão do Curso de Ciências Ambientais
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Diadema, na sala 1 da
Unidade José Alencar, Complexo Didático, sob a presidência da Profa. Dra. Eliana
Rodrigues e com a presença dos seguintes membros da Comissão: a Profa. Dra.
Luciana Varanda Rizzo, titular da Área de Físicas e Matemáticas; o Prof. Dr. José
Guilherme Franchi, titular da Área de Geociências; a Profa. Dra. Rosangela Calado
da Costa, titular da Área de Ciências Ambientais; o Prof. Dr. Mário Roberto
Attanasio Júnior, suplente da Área de Ciências Humanas. Estavam presentes
ainda a Profa. Dra Cristina Nakayama, a Profa. Dra. Eliane Simões, a Profa. Dra.
Juliana Freitas e a representante discente, Srta. Nayara Pinheiro, e bem como o
técnico Sr. Daniel da Costa e o aluno Guilherme Oliveira. 1) Aprovação da ata de
março: a ata foi aprovada. 2) Caso da aluna Camila Rodrigues: A comissão
decidiu aprovar o plano da aluna para que possa ter a oportunidade de tentar a
integralização no curso em 18 meses. 3) Novo questionário de Avaliação das
UCs/docente/discente: A Profa. Luciana Rizzo, em nome da Subcomissão de
Avaliação apresentou a proposta do novo questionário considerando as
mudanças sugeridas pela Comissão na reunião ordinária de novembro de 2017.
Várias outras sugestões foram feitas e ficou combinado que a docente faria uma
última consulta por e-mail antes de considerar a versão final do questionário. 4)
Substituição de docente na Subcomissão de Avaliação: A Profa. Luciana Rizzo
foi substituída pela Profa. Camila Castanho. 5) Substituição de docente da Área
de Física e Matemática na Comissão do Curso: A Prof. Juliana Gardenalli
Freitas substituirá a Profa. Luciana Rizzo, titular da Área de Física e Matemática.
6) Substituição de docente na Área de Ciências Ambientais no NDE: A Profa.
Juliana de Souza Azevedo é a nova representante titular desta área. 7)
Substituição de docente na Área de Ciências Ambientais no NDE: O Prof.
Nilton do Rosário é o novo representante desta área. 8) Apoio à redistribuição
do docente Rogério Sassonia: A Comissão do Curso deu apoio à esta
redistribuição por meio de ofício ao Depto. de Ciências Exatas e da Terra. 9)
Greve dos alunos: Foi longamente discutida esta questão entre docentes e
discentes, e foi comunicado que a greve está mantida até dia 25 de abril, apesar
da polêmica e divergência quanto à greve entre discentes. 10) Programa de
Extensão do Curso; A Profa. Eliana sugere que algum docente da área de
humanas ajude a coordenação do programa, para auxiliar nas relações entre
docentes e as comunidades locais. Ficou decidido que seria solicitada uma
reunião por parte da coordenação para que se possa discutir esse e outros
assuntos, em virtude das demandas geradas na última visita ao local. Nada mais
havendo a tratar e estando todos de acordo, eu, Eliana Rodrigues, coordenadora
do curso de Ciências Ambientais, lavrei esta ata, que será encaminhada aos
docentes, discentes e funcionários deste Curso.

