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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO BACHARELADO
EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 8 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez 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). A reunião foi presidida e secretariada pela Profa. Dra. Luciana
Varanda Rizzo, coordenadora do Curso, e contou com a participação dos seguintes membros
da Comissão do Curso: Profa. Dra. Juliana de Souza Azevedo, titular da Área de Ciências
Ambientais; Profa. Dra. Elisa Hardt Alves Vieira, suplente da Área de Ciências
Bioecológicas, Profa. Dra. Juliana Gardenalli de Freitas, titular da Área de Física e
Matemática; Prof. Dr. José Guilherme Franchi, titular da Área de Geociências; Prof. Dr.
Giovano Candiani, titular da Área de Ciências Humanas, Prof. Dr. Mário Roberto Attanasio,
suplente da Área de Ciências Humanas, Sr. Daniel da Costa Silva, representante de Técnicos
em Assuntos Educacionais (TAEs); Srta. Nayara Pinheiro Alves, representante discente
titular; e Srta. Vitória Andreassi Cardoso, representante discente suplente. Além disso, contou
com a participação dos estudantes Sr. Matheus Batista dos Santos Pepe, Sra. Camila Falcão
de Medeiros, Sr. Guilherme Oliveira dos Santos, Sra. Lorena Gonzaga Dobre Batista e Sr.
Rafael Gobeti Faquim Pereira. 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 de assuntos tratados na reunião da Câmara de Graduação do
dia trinta de janeiro passado: a) a partir deste ano, será requisitado às coordenações de curso
que apliquem aos estudantes um questionário de avaliação de docentes em estágio probatório.
Ressalta-se que deve ser um questionário específico, não pode ser o que já utilizamos em
nosso curso. Em seguida, a Profa. Dra. Luciana Rizzo fez um informe sobre o Processo de
Transferência para os Cursos da UNIFESP – 2019, informando que nove estudantes se
candidataram a uma das trinta vagas ociosas do curso de Ciências Ambientais. Desses nove,
apenas dois tiveram inscrição deferida, e apenas uma estudante compareceu à entrevista,
tendo sido aprovada a sua transferência. A estudante atualmente cursa graduação em Química
Ambiental na UNESP. Em seguida, a Profa. Dra. Luciana Rizzo fez um informe para
relembrar datas importantes do calendário acadêmico do primeiro semestre deste ano.
Terminando os informes, a Profa. Dra. Luciana Rizzo falou sobre os resultados parciais do
programa de voluntariado do Programa de Extensão Práticas ambientais entre as comunidades
tradicionais no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP,
coordenado pela Profa. Dra. Eliane Simões, com a participação de cerca de vinte estudantes e
cinco professores do curso de Ciências Ambientais. Passou-se, então, a tratar da ordem do dia:
1) Aprovação da ata de outubro de dois mil e dezoito: a ata foi aprovada. 2) Calendário de
reuniões ordinárias da Comissão do Curso no primeiro semestre de 2019: foi decidido
que as reuniões ordinárias acontecerão nas terceiras terças-feiras de cada mês, às 13:30, nas
seguintes datas: 19/03, 16/04, 21/05, 18/06, 16/07. 3) Indicação de novos representantes
discentes para a Comissão do Curso: considerando que o mandato das estudantes Nayara
Pinheiro Alves e Vitória Andreassi Cardoso termina no corrente mês de fevereiro, foram
indicados os novos representantes discentes: Sr. Guilherme Oliveira dos Santos (titular) e Sra.
Mayara Mello (suplente). A indicação foi aprovada por unanimidade. 4) Indicação de novo
representante docentes para a Comissão de TCC: foi indicado o Prof. Dr. Cláudio
Benedito Baptista Leite, em substituição à Profa. Dra. Leda Lorenzo Monteiro, cujo mandato
na Comissão de TCC encerrou-se em fevereiro deste ano. A indicação foi aprovada por
unanimidade. 4) Pedidos de extensão do prazo de integralização: Fábio Pires Watanabe,
Rua São Nicolau, 210, Centro - Diadema – SP – CEP 09913-030

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Diadema
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
Comissão do Curso Bacharelado em Ciências Ambientais
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Marcos Paulo Silva Santana e Cláudia Brandão Matos: o pedido de prorrogação de tempo
de integralização em um semestre do aluno Fábio Watanabe foi aprovado, sendo que o aluno
deve anexar ao processo um cronograma de atividades para concluir a UC TCC II, elaborado
em comum acordo com seu orientador. O pedido de prorrogação de tempo de integralização
em três semestres do aluno Marcos Santana foi aprovado, com recomendação de que seja
concedido inicialmente um semestre, e que o desempenho do estudante seja avaliado antes de
conceder os dois semestres restantes. Além disso, o aluno deve reformular a justificativa de
seu pedido, de modo que seja caracterizada uma situação de excepcionalidade, e também deve
ajustar seu plano de estudo da seguinte forma: incluir as UCs de Estágio Supervisionado e
Atividades Complementares; remanejar a UC Remediação dos Solos e das Águas de modo
que seu pré-requisito seja cumprido. O pedido de prorrogação de tempo de integralização em
três semestres da estudante Cláudia Matos foi aprovado, também com a recomendação de que
seja concedido inicialmente um semestre, e que o desempenho da estudante seja avaliado
antes de conceder os dois semestres restantes. Identificou-se que o plano de estudos
apresentado não está completo, faltando incluir as UCs Saúde e Meio Ambiente, TCCII,
Estágio Supervisionado, e 72h de eletivas. Além disso, a estudante deve mencionar no plano
de estudos a necessidade de quebra de pré-requisito para a UC de Remediação de Solos e das
Águas. 5) Dificuldades com a nova UC obrigatória Etnobotânica: em janeiro deste ano
entrou em vigência a nova matriz curricular do Curso Bacharelado em Ciências Ambientais,
na qual foi criada uma nova UC obrigatória de 36h, denominada Etnobotânica. A criação
desta nova UC trouxe problemas para os alunos que ingressaram no curso até 2016, e que já
haviam cursado UCs das matrizes extintas com conteúdo semelhante à nova UC de
Etnobotânica. Após avaliar algumas possibilidades, decidiu-se por mudar a tabela de
equivalências entre UCs da matriz vigente e das matrizes antigas, de modo a corrigir este
problema. Assim, foi aprovada por unanimidade a equivalência entre a UC Antropologia
(72h, matriz de 2012) e a UC Etnobotânica (36h, matriz de 2019). 6) Indicação de novos
representantes discentes para a Comissão de Estágio Supervisionado: considerando que o
término do mandato dos estudantes Felipe de Lima Ambrogi e Gabriel Gomes Rezende,
foram indicados novos representantes discentes para a Comissão de Estágio: Srta. Gabriela
Bairão Romagnolo e Srta. Fernanda Fragoso. A indicação foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às doze horas e
vinte minutos e eu, Profa. Dra. Luciana Rizzo, digitei a presente ata que, após ser lida e
aprovada, será assinada por mim, pelos membros da Comissão do Curso e demais presentes à
reunião.
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