ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO
BACHARELADO EM DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 3 DE MAIO DE 2018
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às doze horas e trinta minutos, iniciouse a reunião ordinária da Comissão do Curso Bacharelado em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Diadema, na sala um da Unidade
José Alencar, situada à Avenida Conceição, número quinhentos e quarenta e cinco,
Centro de Diadema (SP), tendo como pauta a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata
do mês de abril de dois mil e dezoito; 2) Indicação e aprovação de novo coordenador do
Núcleo Docente Estruturante (NDE), Prof. Dr. Fábio Braz Machado; 3) Fechamento da
proposta de grade para o segundo semestre de dois mil e dezoito; e 4) Encontro Nacional
dos Estudantes de Ciências Ambientais (Enecamb) e Semana das Ciências Ambientais.
A reunião foi presidida pela Profa. Dra. Luciana Varanda Rizzo, coordenadora do Curso,
secretariada por mim, Profa. Dra. Rosangela Calado da Costa, vice-coordenadora do
Curso, e contou com a participação dos seguintes membros da Comissão do Curso: Profa.
Dra. Leda Lorenzo Monteiro, titular da Área de Bioecológicas; Prof. Dr. Nilton Manuel
Évora do Rosário, suplente da Área de Ciências Ambientais; Profa. Dra. Juliana
Gardenalli de Freitas, titular da Área de Física e Matemática; Srta. Nayara Pinheiro Alves,
representante discente; e Sr. Daniel da Costa Silva, representante de Técnicos em
Assuntos Educacionais (TAEs); além da Profa. Dra. Cristina Rossi Nakayama. Dando
início aos trabalhos e com quórum suficiente para as deliberações, conforme lista de
presença firmada por todos, a Profa. Dra. Luciana Rizzo informou que houve reunião
extraordinária da Câmara de Graduação do campus no dia vinte e seis de abril próximo
passado, para discutir acerca da retomada das atividades após encerramento da greve
discente (ocorrida entre os dias quatro e vinte e cinco de abril próximos passados) e
propor a extensão do calendário acadêmico, de modo a incluir a reposição de aulas
perdidas durante o período de greve. Ainda, comunicou que no próximo dia dez de maio
será realizada reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) para apreciar e deliberar sobre o
assunto. Passou-se, então, a tratar da ordem do dia: 1) Aprovação da ata de abril de dois
mil e dezoito: De forma unânime, a Comissão de Curso aprovou a ata. 2) Indicação e
aprovação de novo coordenador do Núcleo Docente Estruturante (NDE), Prof. Dr.
Fábio Braz Machado: A Comissão de Curso aprovou a indicação do Prof. Dr. Fábio
Braz Machado como novo coordenador do NDE, de forma unânime. 3) Fechamento da
proposta de grade para o segundo semestre de dois mil e dezoito: a Profa. Dra.
Luciana Rizzo apresentou a proposta de grade para o segundo semestre de dois mil e
dezoito, comunicando que os discentes solicitaram que a Unidade Curricular (UC)
Antropologia Biológica, sob coordenação do Prof. Dr. Maurício Talebi, oferecida no
segundo termo do Curso, às sextas-feiras, passasse para as terças-feiras, no mesmo termo;
o coordenador da UC foi consultado, comunicando que não poderá atender à solicitação;
contudo, esta UC possui trinta e seis horas de carga horária, ocupando metade e liberando,
portanto, a outra metade do semestre, o que resulta em maior tempo livre para os alunos

matriculados nesta UC. Também, foi solicitada a criação de uma turma extra para a UC
Matemática II, sob coordenação da Profa. Luciana Rizzo, que explicou que seria inviável
abrir uma turma extra e que, em dois mil e dezessete, foram oferecidas cinquenta e cinco
vagas, havendo somente trinta e seis matriculados. Apresentou, então, a proposta de
aumentar o número de vagas de cinquenta e cinco para sessenta e cinco, procedimento
que já pode ser capaz de absorver a demanda extra de alunos. Essa proposta foi aprovada
por unanimidade pela Comissão do Curso. Em relação à UC Modelagem de Paisagem,
sob coordenação da Profa. Dra. Elisa Hardt Alves Vieira, os alunos também solicitaram
a criação de uma turma extra. Em consulta à docente, esta informou não ser viável a
criação de turma extra e propôs o aumento do número de vagas oferecidas, caso a
demanda de matrícula seja alta, relatando que, em dois mil e dezessete, foram oferecidas
trinta vagas e houve apenas dezesseis matriculados. Contudo, há limites no oferecimento
do número de vagas devido ao uso da sala de informática pela UC, que não comporta
mais do que trinta alunos. O Sr. Daniel da Costa Silva comprometeu-se a realizar
levantamento do histórico de matrículas nesta UC, a fim de que a Comissão do Curso
avalie a necessidade de abrir turma extra para o ano de dois mil e dezenove. Além disso,
a Comissão de Curso aprovou de forma unânime as seguintes alterações: a UC
Ecossistemas Terrestres, sob coordenação da Profa. Dra. Camila Toledo Castanho,
passou de sexta-feira para quinta-feira de manhã; a UC Recursos Energéticos, sob
coordenação do Prof. Dr. Adilson Viana Soares Júnior, passou de segunda-feira para
terça-feira, à tarde; a UC Tópicos e Tratamento de Análise de Dados, sob coordenação
do Prof. Dr. Nilton Évora do Rosário, será oferecida às terças-feiras, pela manhã; e a UC
Fundamentos e Processos Oceanográficos, sob coordenação da Profa. Dra. Juliana de
Souza Azevedo, será oferecida às terças-feiras, à tarde, e às quintas-feiras, pela manhã.
Após a aprovação da grade curricular para o segundo semestre de dois mil e dezoito, a
Profa. Dra. Luciana Rizzo informou ela ainda deverá passar pela aprovação de outras
instâncias, como a Câmara de Graduação, para ser efetivada. 4) Encontro Nacional dos
Estudantes de Ciências Ambientais (Enecamb) e Semana das Ciências Ambientais.
A representante discente, Srta. Nayara Alves, informou que o Enecamb de dois mil e
dezenove ocorrerá em na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e que a
organização do evento está aberta a colaboradores. Também, comunicou que o Enecamb
deste ano ocorrerá entre os dias dois e sete de setembro próximos, em Pernambuco. Como
alguns alunos do Curso deverão participar desta edição, a representante discente solicitou
que não sejam realizadas atividades avaliativas no período, como já fora feito em anos
anteriores. A presidente da reunião informou que o calendário acadêmico do segundo
semestre ainda não está concluído e que, oportunamente, a solicitação da aluna será
colocada em pauta para deliberação da Comissão do Curso. Quanto à Semana das
Ciências Ambientais, a proposta inicial é que se realize entre os dias vinte e dois e vinte
e seis de outubro próximos, mas, como o calendário acadêmico do próximo semestre não
está concluído, o período ainda não pôde ser determinado. Além disso, a Profa. Dra.
Luciana Rizzo comprometeu-se a verificar quando ocorrerá a Semana de Ciência e
Tecnologia em Diadema, a fim de reunir esforços para que os dois eventos ocorram em
uma mesma semana, minimizando, assim, o impacto de eventuais dispensas de alunos
para participação na Semana das Ciências Ambientais e na Semana de Ciência e

Tecnologia no cronograma das UCs do segundo semestre. Nada mais havendo a tratar e
estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às treze horas e quarenta minutos e eu,
Profa. Dra. Rosangela Costa, digitei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será
assinada por mim, pela presidente da reunião, pelos membros da Comissão do Curso e
demais presentes à reunião.

