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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO BACHARELADO
EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
DATA: 5 DE JULHO DE 2019
Aos cinco dias do mês de julho 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 dois 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, vice-coordenadora
do Curso, e contou com a participação dos seguintes membros da Comissão do Curso: Nilton
Manuel Évora do Rosário, suplente 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; 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 doze de junho passado: a)
docentes de Unidades Curriculares (UCs) com extensão curricularizada devem acompanhar
estudantes em atividades de extensão extraclasse, independentemente da quantidade de
alunos. b) a Pró-Reitoria de Graduação disponibilizou proposta de modificações no regimento
da graduação para consulta pública, com possibilidade de contribuição de todos os docentes.
Nas últimas reuniões do Conselho de Graduação: c) reconheceu-se que existem ameaças à
continuidade do ano letivo, em função do bloqueio de recursos financeiros para a instituição.
Na ocasião, a Reitora da Unifesp, Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili, mencionou que, em
casos emergenciais, podem ser acionados recursos que permitam atender necessidades mais
prementes; nesse sentido, serão levadas as demandas dos cursos para solicitar liberação de
recursos para que as saídas de campo previstas para as UCs do próximo semestre possam ser
realizadas. Se recursos forem liberados extraordinariamente, as saídas de campo poderão se
realizar aos finais de semana, desde que não prejudiquem outras UCs. d) no próximo
semestre, é preciso atentar para algumas datas importantes: as aulas vão se iniciar no dia oito
de agosto; de vinte e seis a trinta de agosto, ocorrerá a Semana Científica e Cultural da
Unifesp – Diadema (SCCUD); a Copa Tigre vai ocorrer nos dias dez e onze de outubro; o
Encontro Nacional de Ciências Ambientais (Enecamb) vai ocorrer entre os dias vinte e quatro
e trinta e um de outubro, sendo que haverá aula normal no dia vinte quatro, mas solicita-se
que os docentes não realizem atividades avaliativas, práticas de laboratório nem saídas de
campo neste dia; nos demais dias, as aulas estarão suspensas. Caso seja necessário repor aulas
deste período, elas poderão ser ministradas aos sábados. e) Estão em estudo mudanças no
oferecimento da UC Ecossistemas Aquáticos, a pedido das docentes da disciplina, Profa. Dra.
Juliana de Souza Azevedo e Profa. Dra. Cristina Souza Freire Nordi. Como um teste, está em
discussão oferecer a UC em dois dias da semana, no período da manhã: às quartas-feiras,
quando seriam ministrados conteúdos relativos aos ecossistemas aquáticos continentais; e às
sextas-feiras, quando seriam abordados conteúdos relativos aos ecossistemas costeiros e
marinhos. Neste caso, os dois blocos de conteúdos seriam ministrados paralelamente,
ocupando a primeira metade do primeiro semestre letivo. O representante discente, Sr.
Guilherme dos Santos, irá consultar seus colegas quanto à viabilidade deste novo arranjo e
deverá retornar com o posicionamento discente em agosto ou setembro próximos. Passou-se,
então, a tratar da ordem do dia: 1) Aprovação da ata de abril de dois mil e dezenove: a ata
foi aprovada. 2) Calendário de reuniões do segundo semestre: decidiu-se que as reuniões
ordinárias da Comissão de Curso irão ocorrer às terceiras terças-feiras do mês, às treze horas e
trinta minutos. 3) Subcomissão de Estágio – aprovação da nova integrante, Profa. Dra.
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

Camila Toledo Castanho: o nome da Profa. Dra. Camila Castanho foi aprovado para
substituir o Prof. Dr. Giovano Candiani, que deixou a Subcomissão de Estágio no último mês.
Foi mencionado que esta Subcomissão e, também, a Subcomissão de Análise de Atividades
Complementares precisarão de novos membros, a partir de agosto próximo. A Profa. Dra.
Luciana Rizzo disse que irá escrever aos docentes do curso, solicitando voluntários para
preencher estas vagas. 4) Extensão de prazo de integralização de curso do aluno Marcos
Paulo Silva Santana: o processo foi analisado e decidiu-se conceder mais um semestre ao
aluno, reavaliando novamente seu caso ao final deste ano. Nada mais havendo a tratar e
estando todos de acordo, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta 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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