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Reitoria Adm)
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Pauta:
Organização de eventos relacionados ao mês do meio ambiente - 2019



Fernanda iniciou a reunião às 14h20min, informando que o Departamento de Gestão e Segurança
Ambiental (DGA) objetiva promover eventos no mês do meio ambiente (junho), no âmbito da
Reitoria e dos campi. Ela comunicou que, a priori, o DGA pretende realizar na Reitoria a abertura
e o fechamento do evento.



Profa. Maraísa assinalou que já está programado para os dias 5 e 6 de junho de 2019, no Campus
São José dos Campos, o III Simpósio de Meio Ambiente, evento elaborado junto à Comissão de
Resíduos do campus.



Gilberto sugeriu que a abertura e o encerramento sejam transmitidos por videoconferência ou
pela Intranet.



Fernanda e Cássio informaram que o DGA pretende receber resumos de trabalhos, os quais serão
apresentados ao longo do mês do meio ambiente. Profa. Maraísa enfatizou que as apresentações
orais teriam mais relevância, no cenário do evento.



Cássio sugeriu que a organização das apresentações se dê pelo local (município ou campus) onde
os alunos se encontram. Os participantes da reunião concordaram com tal consideração.



Gilberto mencionou que, no Campus São Paulo, o dia preferencial para realização das atividades
é terça-feira, considerando a disponibilidade dos alunos.
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Profa. Maraísa relatou que, no Campus São José dos Campos, os docentes incentivaram os alunos
a participar do Simpósio de Meio Ambiente, em 2016 e 2017, levando-os ao evento.



Regina e Rondinelly sugeriram que tópicos relacionados à temática ambiental sejam discutidos
na Semana do Servidor Público, dada a relevância do assunto.



Gilberto ressaltou que seria pertinente encaixar atividades associadas ao meio ambiente no
Congresso Acadêmico da Unifesp. Ele ainda destacou que, tendo em vista a realização de
atividades práticas (mais atrativas ao público), é fundamental que se busquem financiamentos e
parcerias.



Cássio informou que as inscrições poderiam ser efetuadas pela ProEC, separadas por dia, para
emissão de certificados.



Fernanda disse que, na programação e nas atividades do mês do meio ambiente, é importante
divulgar os projetos de extensão correlatos dos campi.



Foi questionada a disponibilidade de recursos financeiros para a realização do evento, Raphael
sugeriu que fosse verificada a possibilidade de elaboração de Projetos de Extensão a serem
encaminhados à FAP e/ou outros órgãos de fomento.
A reunião foi encerrada às 15h30min.
Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 12 de fevereiro de 2019.
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