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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO BACHARELADO
EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 27 DE MAIO DE 2019
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às onze 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; Profa. Dra.
Juliana de Souza Azevedo, titular da Área de Ciências Ambientais; Prof. Dr. Giovano
Candiani, titular da Área de Ciências Humanas; Profa. Dra. Juliana Gardenalli de Freitas,
titular da Área de Física e Matemática; 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. Dando início aos
trabalhos e com quórum suficiente para as deliberações, conforme lista de presença firmada
pelos presentes, foram feitos os seguintes informes de assuntos tratados na reunião da Câmara
de Graduação do dia vinte e três de maio passado: a) foi orientado que caso representantes de
conselhos entrem em contato com docentes, solicitando qualquer tipo de dado de discentes,
nenhum tipo de informação seja repassada; se for do interesse do discente, após se formar, ele
mesmo poderá procurar a respectiva entidade para realizar a filiação. b) o Diretor Acadêmico,
Prof. Dr. Dário Santos Júnior, presente à reunião da Câmara de Graduação, comunicou que o
funcionamento dos restaurantes universitários, as saídas de campo e o transporte feito por
ônibus entre as unidades do campus, no segundo semestre deste ano, podem ser
comprometidos pela falta de liberação de recursos financeiros. c) Em função do aumento do
número de acidentes de laboratório, o Presidente da Câmara, Prof. Dr. José Alves, vai enviar
mensagem com recomendações para todos os docentes do campus. d) Existe um Programa de
Extensão (Programa DivulgAções de Ciência e Extensão) que pode ser vinculado a Unidades
Curriculares (UCs) que tenham carga horária de extensão, mas não estejam vinculadas a um
programa de extensão específico. Na reunião do Conselho de Graduação, informou-se que: e)
a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo tem apresentado
demora para analisar os pedidos dos alunos, dificultando o acesso destes à meia passagem e
ao passe-livre, o que pode inviabilizar seu deslocamento até a Unifesp, ocasionando faltas.
Nestes casos, os discentes devem conversar com os professores das UCs em curso e com os
coordenadores sobre as faltas. A Pró-Reitoria de Graduação vai estabelecer conversa
institucional com a EMTU para solicitar mais celeridade na avaliação dos pedidos dos alunos.
f) Ressaltou-se a importância de se registrar a frequência dos alunos, pois, por exemplo, os
alunos que participam do Programa de Auxílio Permanência (PAP) não podem reprovar por
falta; alunos que reprovam por falta de frequência perdem prioridade para cursar UCs
concorridas etc. g) Segundo a Pró-Reitoria de Administração, Profa. Dra. Tânia Mara
Francisco, houve cortes de trinta por cento nas verbas para custeio; caso os recursos não
sejam liberados, o funcionamento da Unifesp como um todo está garantido até final de agosto;
em relação às bolsas do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), os recursos foram
empenhados e os auxílios atenderão aos alunos até o final deste ano. Como informação
adicional, foi mencionado que o perfil dos ingressantes na Unifesp inclui estudantes com
renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio, e a tendência é que a instituição receba,
cada vez mais, alunos que atendem critérios para receber auxílio deste tipo. h) Para próximas
alterações no Projeto Pedagógicos dos Cursos (PPC), é preciso observar se o campus poderá
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atender a eventuais demandas novas em termos de sala de aulas, laboratórios didáticos etc. Na
reunião do G14, foi informado que: i) o campus dispõe de verba Reserva Técnica Institucional
(RTI) no valor de duzentos mil reais, para a qual foi lançado edital de concorrência, sendo que
os recursos podem ser usados para pesquisa e, conforme já aprovado pelo Conselho de PósGraduação, a proposta deve beneficiar a pós-graduação e a graduação; estão disponíveis
também quatrocentos mil reais que deverão ser investidos em infraestrutura na Unidade José
de Filippi; também deverá ser feita manutenção de bombas de vácuo. j) o Núcleo de Apoio
Técnico ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Natep) do campus não recebeu os solventes
orgânicos comprados; por isso, os reagentes não estarão disponíveis para o segundo semestre
deste ano. k) Ressaltou-se que não podem ser realizadas saídas de campos aos finais de
semana com ônibus de instituições públicas federais, conforme decretado no ano passado; se
houver a necessidade incontornável de realizar saídas aos finais de semana, uma possibilidade
é o ônibus levar alunos e docentes em uma sexta-feira e deixá-los no local de destino,
retornando para Diadema; na segunda-feira seguinte, os ônibus iria novamente até o local de
destino para trazer os docentes e alunos de volta à Diadema. l) Foram repassadas informações
do curso para o Guia do Estudante, que avalia cursos de ensino superior e é uma publicação
do grupo do jornal “O Estado de S. Paulo”. Passou-se, então, a tratar da ordem do dia: 1)
Demandas da Câmara de Extensão: a Câmara de Extensão solicita docentes e discentes
voluntários para atuar no Congresso Acadêmico, na Escola de Férias em julho, na
Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UAPI), e no evento “Diadema visita Unifesp”; a
coordenação encaminhará aos docentes do curso detalhes sobre estas demandas. 2)
Oferecimento de vagas dentro do Programa de Estudantes - Convênio de Graduação
(PEC-G): as vagas serão oferecidas para países da África onde se fale língua portuguesa e
para países da América Latina; decidiu-se oferecer duas vagas do curso para este programa. 3)
Planejamento das saídas de campo no segundo semestre: será feita reunião com docentes
do curso com saídas de campo previstas para o segundo semestre, com informações do Setor
de Transporte da instituição, para planejar e otimizar estas atividades didáticas. 4) UC Eletiva
- Práticas socioambientais com as comunidades tradicionais em Picinguaba: a UC foi
aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, com a recomendação de que
fosse indicado o nome de um coordenador para a eletiva, para o que a Profa. Dra. Luciana
Rizzo se voluntariou. A Comissão de Curso aprovou o oferecimento desta UC eletiva, cujo
Plano de Ensino, recomendou-se, deve conter o nome dos docentes colaboradores; em
seguida, o Plano de Ensino será enviado para a Secretaria Acadêmica, que dará
encaminhamento ao processo para que ela possa ser oferecida no próximo semestre. 5) Pesos
e notas mínimas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu): determinou-se o mínimo de
450 pontos para todas as habilitações (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e
Códigos, e Matemática), exceto redação, com o mínimo de 500 pontos, sem pesos
diferenciados. Foi sugerido que o NDE realize estudo para subsidiar este tipo de decisão, com
avaliação do desempenho dos discentes na área de Exatas, por exemplo. Para isso, serão
solicitados dados do desempenho de alunos ingressantes no Sisu à Pró-Reitoria de Graduação,
que serão repassados ao NDE. Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, a
reunião foi encerrada às treze horas e quinze 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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