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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO BACHARELADO
EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 16 DE ABRIL DE 2019
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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). A reunião foi presidida pela Profa. Dra. Luciana Varanda Rizzo,
coordenadora do Curso, secretariada por mim, Profa. Dra. Rosangela Calado da Costa, vicecoordenadora do Curso, e contou com a participação dos seguintes membros da Comissão do
Curso: Profa. Dra. Leda Lorenzo Montero, titular da Área de Bioecológicas; Prof. Dr. José
Guilherme Franchi, titular da Área de Geociências; Sr. Daniel da Costa Silva, representante
de Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs); Sr. Guilherme Oliveira dos Santos,
representante discente titular; e Srta. Mayara Cardoso de Melo, representante discente
suplente. Dando início aos trabalhos e com quórum suficiente para as deliberações, conforme
lista de presença firmada pelos presentes, fiz os seguintes informes de assuntos tratados na
reunião da Câmara de Graduação do dia dez de abril passado: a) a Câmara de Graduação, em
conjunto com os Diretores Administrativo e Acadêmico e com o Núcleo de Apoio Técnico ao
Ensino, Pesquisa e Extensão (Natep), está elaborando o orçamento 2020 e solicita que sejam
enviados pedidos de compras de materiais que sejam urgentes e não tenham sido incluídos no
orçamento de 2019, pois, ainda que não se tenha certeza de que os recursos chegarão às
graduações, é recomendado já ter previsão de como eles poderão ser utilizados. A
Coordenação irá enviar mensagem aos docentes do Curso, para consultá-los sobre a
necessidade de realização de compras para a graduação. Também, foi solicitado que os
docentes que tenham feito pedidos de compras realizem seu acompanhamento para que sejam
efetivados. b) A Profa. Dra. Gleiciane Aragão assumiu a coordenação do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE) entre outubro e novembro do ano passado e informou que umas das
preocupações desta gestão é como fazer para atingir os alunos de maneira mais efetiva, para o
apoio a eles realmente se concretize. Pretende-se desenvolver novas propostas de atuação,
inclusive para a Semana dos Calouros, e atividades para esclarecimentos tais como os que
ocorreram no mês de setembro passado (conhecido como “Setembro Amarelo”), de combate
ao suicídio, e também à depressão. c) A normativa que traz orientações aos docentes acerca
dos cursos de graduação do campus foi atualizada e em breve será enviada a todos os
docentes, com alterações e inclusões referentes sobretudo às pessoas com deficiência (PCD),
esclarecendo que a responsabilidade é da equipe docente responsável pela Unidade Curricular
(UC) frequentada pelo aluno com deficiência. Se, por exemplo, houver necessidade de
elaboração de avaliações específicas para o estudante com deficiência, fora do horário ou em
local separado de sua turma, a chefia de departamento deve disponibilizar para aquela UC
mais um docente específico para esta função, com carga horária a ser contabilizada na Pasta
Verde; se o aluno possuir algum tipo de deficiência visual e necessitar de material didático
que torne a leitura acessível, os docentes responsáveis pela UC deverão imprimir o material e
disponibilizá-lo ao aluno. No que se refere à possibilidade de atuação de alunos pósgraduandos, estes poderão ministrar aulas práticas, teóricas e coordenar seminários, desde que
sob supervisão do docente responsável pela aula, dentro das normas do Programa de
Aperfeiçoamento Didático (PAD) da Unifesp, e que haja esta previsão no projeto enviado e
aprovado pela instituição. Aos demais estudantes de pós-graduação que não participam do
PAD, é vedada a possibilidade de ministrar aulas em cursos da Unifesp. Em seguida, a Profa.
Dra. Luciana Rizzo fez os seguintes informes, transmitidos em reuniões do Conselho de
Graduação: d) Em relação a possíveis fraudes no ingresso de alunos nos cursos de graduação
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da Unifesp, até o momento, foram feitas nove denúncias relativas a cotas étnico-raciais – para
as quais, conforme prevê a lei, vale a autodeclaração – na instituição como um todo. Vai ser
criado um Grupo de Trabalho com participação de membros do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros (NEAB) da Unifesp, que organizará discussões e debates sobre o tema, com
inclusão de outros segmentos sociais, para estabelecer procedimentos que possam garantir a
legitimidade de ingresso via cotas étnico-raciais e diminuir as chances de fraudes cometidas
por alunos ingressantes. Passou-se, então, a tratar da ordem do dia: 1) Aprovação da ata de
fevereiro de dois mil e dezenove: a ata foi aprovada. 2) Novos representantes da área de
Química – Prof. Dr. Hélio Elael Bonini Viana (titular) e Profa. Dra. Lucildes Pita
Mercuri (suplente): a nova representação da Área de Química do Curso foi aprovada. 3)
Grade do segundo semestre de dois mil e dezenove: os representantes discentes realizaram
consulta entre seus colegas e identificaram demanda para que seja aberta turma extra para a
UC Química Ambiental Instrumental, oferecida regularmente no quinto termo do Curso, na
qual estariam interessados dezenove alunos. A Coordenadora do Curso solicitou aos
representantes discentes que levantem informações sobre: 3a) quais termos os alunos
interessados irão cursar no primeiro semestre do ano que vem; 3b) duas opções de horários
para oferecimento desta turma extra; e 3c) quantidade de alunos que poderia cursar a turma
extra em cada uma das duas opções de horários. De comum acordo entre os participantes da
reunião, foi incluído o seguinte item de pauta: 4) Saídas de campo realizadas durante a
semana: comentou-se que seria recomendado que os docentes que vão realizar saídas de
campo durante a semana, seguindo a orientação do Setor de Transportes da Unifesp, avisem
aos colegas que ministram UCs cujos horários coincidam com a saída. Neste sentido, a
Coordenação enviará solicitação para que os docentes comuniquem aos seus colegas sobre
eventual ocupação de horários de outras UCs em decorrência de saídas de campo. Nada mais
havendo a tratar e estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta e
cinco 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.
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