ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 15 DE AGOSTO DE 2018
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos,
iniciou-se a reunião ordinária da Comissão do Curso Bacharelado em Ciências
Ambientais, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Diadema, na sala
da Coordenação 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 maio de dois mil e dezoito; 2) Indicação da
Profa. Dra. Mirian Chieko Shinzato como membro docente da Subcomissão de Análise
das Atividades Complementares (SAAC) do Curso; 3) Semana das Ciências Ambientais
e dispensa de aulas; 4) Processo dos alunos Gabriel Augusto Marques Bernardes e
Guilherme Mascalchi de Figueiredo, relativo à quebra de pré-requisito para a Unidade
Curricular (UC) Modelagem de Paisagens; 5) Avaliação de pedidos de estágio nãoobrigatório. 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. Elisa Hardt Alves Vieira, suplente da Área de
Bioecológicas; Profa. Dra. Juliana de Souza Azevedo, titular da Área de Ciências
Ambientais; Profa. Dra. Juliana Gardenalli de Freitas, titular da Área de Física e
Matemática; Prof. Dr. José Guilherme Franchi, titular da Área de Geociências; Srta.
Nayara Pinheiro Alves, representante discente titular; Srta. Vitória Andreassi Cardoso,
representante discente suplente; e Sr. Daniel da Costa Silva, representante de Técnicos
em Assuntos Educacionais (TAEs); além dos discentes Bruna Souto Siqueira, Dara Satie
Alves Magami, Graziela Dantas Gonzaga, Guilherme Oliveira dos Santos, Larissa Cruz
Vieira e Rafael Gobeti Faquim Pereira, que, após a discussão e deliberação acerca do
terceiro item de pauta (Semana das Ciências Ambientais e dispensa de aulas), retiraramse da reunião. Dando início aos trabalhos e com quórum suficiente para as deliberações,
conforme lista de presença firmada por todos os presentes, a Profa. Dra. Luciana Rizzo
fez os seguintes informes: a) conforme consulta feita aos docentes do Curso, as próximas
reuniões extraordinárias desta Comissão realizar-se-ão às terceiras quartas-feiras de cada
mês, neste semestre, devendo ocorrer nos dias dezenove de setembro; dezessete de
outubro e vinte e um de novembro, salvo orientação em contrário; b) foi realizada reunião
pedagógica para tratar das Unidades Curriculares (UCs) que compõem a Área de Química
no Curso, a qual contou com a presença dela, da vice-coordenadora do Curso e das Profas.
Dras. Juliana de Souza Azevedo, Eliana Valle, Lúcia Codognoto e Lúcia Maria Armelin
Correa. O objetivo do encontro foi dar início à reunião de informações sobre dificuldades
encontradas no oferecimento das UCs da Área de Química e possibilidades para melhorar
o aproveitamento dos alunos nestas disciplinas. Reuniões adicionais sobre o assunto estão
previstas e quando uma nova proposta para a área estiver mais consolidada, os alunos
serão chamados para manifestar sua opinião; após eventuais alterações sugeridas pelos
alunos, a proposta será enviada para análise pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Curso; c) no dia trinta e um de agosto próximo será realizada a oficina “Construindo o
programa de extensão Picinguaba”, que visa fazer as avançar as propostas para o
desenvolvimento do Programa de Extensão "Práticas ambientais entre as comunidades
tradicionais no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP",
vinculado ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Ambientais; d) as discentes

da Subcomissão de Avaliação do Curso, Bárbara de Araújo Bezerra e Juliana Aparecida
Lugli, realizaram a análise das avaliações das UCs pelos discentes, no período de dois
mil e onze a dois mil e dezessete, por área do Curso; a ideia é inserir essas análises na
página eletrônica do Curso; e) na reunião da Câmara de Graduação realizada no dia
dezesseis de julho próximo passado, abordou-se a questão da conduta docente,
ressaltando-se que os docentes possuem obrigações tais como cumprir a carga horária da
UC; estar presente nos momentos de aplicação de atividades avaliativas e não transferir
essa responsabilidade a monitores, sejam eles estudantes de graduação ou de pósgraduação; comparecer às aulas e, caso não isso seja possível, avisar aos discentes com a
maior antecedência possível etc. Nesse sentido, foram disponibilizadas pela Câmara de
Graduação as normativas dos Curso de Graduação aos docentes, procedimento que deve
se repetir de forma mais sistemática a cada início de semestre; f) na reunião do Conselho
de Graduação de hoje, foi comunicado que os Cursos de Ciências Ambientais e de
Farmácia da Unifesp, campus Diadema, já iniciaram o processo de curricularização de
curso. Também, foi dito que, no caso de cursos de extensão pagos, os recursos obtidos
serão revertidos para apoiar a curricularização em todos os campi da universidade, sendo
que os critérios de distribuição destes recursos serão definidos posteriormente. Nesta
reunião, informou-se que, nos próximos dias treze e quinze de setembro, das nove às
dezenove horas, no município de São Paulo, será realizada a Feira de Profissões e haverá
a apresentação da Unifesp como um todo. Como informe final da reunião do Conselho
de Graduação, em dois mil e dezenove, a pré-matrícula dos ingressantes nos cursos da
Unifesp será feita de forma eletrônica, a fim de facilitar os processos e os fluxos de alunos
em todas as unidades da instituição. Passou-se, então, a tratar da ordem do dia: 1)
Aprovação da ata do mês de maio de dois mil e dezoito: a ata aprovada foi aprovada.
2) Indicação da Profa. Dra. Mirian Chieko Shinzato como membro docente da
Subcomissão de Análise das Atividades Complementares (SAAC) do Curso: a
Comissão de Curso aprovou o nome da docente como membro da SAAC. 3) Semana das
Ciências Ambientais e dispensa de aulas: os discentes presentes à reunião solicitaram
que haja dispensa de aula em um ou dois dias para a realização de cursos durante a
Semana de Ciências Ambientais, a ser realizada entre os dias vinte e dois e vinte e seis de
outubro próximos. Após discussões e considerando-se que o segundo semestre letivo
possui diversos dias feriados e que haverá dispensa de aulas para a realização da Semana
Científica e Cultural de Diadema (SCCUD), de vinte e sete a trinta e um de agosto
próximo, bem como para a Copa Tigre, entre dez e doze de outubro próximos, a Profa.
Dra. Luciana Rizzo encarregou-se de verificar junto aos docentes que ministram aulas às
segundas-feiras, responsáveis pelas UCs Estatística aplicada à Análise Ambiental,
Geomorfologia, Geologia II e Solos e Paisagens, se é possível dispensar os alunos no dia
vinte e dois de outubro, sendo que a frequência nos cursos oferecidos dentro da Semana
das Ciências Ambientais deverá valer como frequência para estas unidades curriculares.
A partir desta reunião, as informações sobre este assunto serão centralizadas entre as
representantes discentes e a Coordenação de Curso. 4) Processos dos alunos Gabriel
Augusto Marques Bernardes e Guilherme Mascalchi de Figueiredo, relativos à
quebra de pré-requisito para a Unidade Curricular (UC) Modelagem de Paisagens:
o pedido de quebra de pré-requisito (UC Matemática II para Ciências Ambientais) do
aluno Guilherme Mascalchi de Figueiredo para que possa cursar a UC Modelagem de
Paisagens, sob coordenação da Profa. Dra. Elisa Vieira, foi aprovado. No caso do aluno
Gabriel Augusto Marques Bernardes, seu pedido será aprovado, desde que ele também se
matricule na UC Estágio Supervisionado, pois assim ele conseguirá se formar neste
semestre; caso ele não se matricule nesta UC, seu pedido será negado, uma vez que o
aluno não conseguirá se integralizar o Curso neste ano. Para os próximos pedidos de

quebra de pré-requisito da UC Matemática II para Ciências Ambientais para possibilitar
o curso da UC Modelagem de Paisagens de forma concomitante, ficou estabelecido que
os pedidos só serão aceitos desde que a quebra de pré-requisito seja imprescindível para
que o aluno seja capaz de se formar no semestre. 5) Avaliação de pedidos de estágio
não-obrigatório: a presidente da Subcomissão de Estágio Supervisionado, Profa. Dra.
Elisa Vieira, solicitou que a Comissão de Curso avaliasse questão relacionada ao fato de
que alguns alunos realizam estágio voluntário antes de completar cinquenta por cento da
carga horária e/ou antes de ingressar no sexto termo do Curso, conforme previsto pelo
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e depois solicitam validação das horas de estágio
pela Subcomissão de Estágio Supervisionado. A Comissão de Curso avaliou e deliberou
que, tendo em vista o disposto no PPC, os estágios que forem realizados antes de o
discente cumprir cinquenta por cento do Curso e/ou ingressar no sexto termo não deverão
ser validados pela Subcomissão de Estágio Supervisionado. Nada mais havendo a tratar
e estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às quinze horas 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.

