
Prezado(a) aluno(a)

É com satisfação que o recebemos no 
curso  de  Licenciatura  em  Geociências  e 
Educação Ambiental – LiGEA.

A recepção dos alunos foi  organizada 
desde  a  primeira  semana  de  aula,  com  o 
objetivo de proporcionar a integração entre os 
ingressantes  e  os  demais  colegas, 
funcionários  e  docentes,  além  do 
conhecimento  mais  aprofundado do curso  e 
da vida profissional do educador.

As atividades foram programadas com 
o intuito de oferecer uma visão geral da área 
de  ensino  de  Geociências  e  Educação 
Ambiental,  com palestrantes da USP e com 
docentes do IGc.

O curso se encontra numa fase em que 
os  educadores  formados estão  se  inserindo 
no mercado profissional, em diversos espaços 
de atuação. Esses ex-alunos participarão da 
semana de recepção, compondo uma mesa-
redonda,  compartilhando  suas  experiências 
com os ingressantes. 

Participe!  Será  um  momento 
importante a ser aproveitado antes do início 
das aulas para interagir com seus colegas e 
conhecer melhor o seu curso.
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SÁBADO (25/02)

9h00 - café da manhã com os pais

Os  alunos  ingressantes  e  seus  pais 
conhecerão  o  Instituto  e  receberão 
informações  sobre  os  cursos  (Bacharelado 
em Geologia e Licenciatura em Geociências 
e Educação Ambiental) e a programação da 
Semana de Recepção. 

Em seguida visita ao Museu de Geociências

Local: Salão Nobre (2º andar)

SEGUNDA-FEIRA (27/02)

19h00 – Recepção dos ingressantes pelo 
Prof. Dr. Valdecir A. Janasi, diretor do IGc.

19h30 Aula Inaugural 

21h00  –  Apresentação  do  curso 
“Licenciatura em Geociências e Educação 
Ambiental” e dos docentes do curso 

TERÇA-FEIRA (28/02)

19h00  –  Visita  aos  laboratórios  do 
Instituto de Geociências e à Bilbioteca

21h00 – Oficina de Permacultura

QUARTA-FEIRA (29/02)

19h00 – “Sua Vida na USP”

Explicação  de  como  será  sua  vida 
universitária  (matrícula,  avaliações, 
restaurante, centro esportivo, assistência 
médica,  passe  escolar,  bolsas,  estágio 
supervisionado, Cepege, DCE, etc.)

21h00 – “O que Eles Estão Fazendo”

Mesa redonda com educadores formados 
no curso LiGEA.

QUINTA-FEIRA (01/03)

Confraternização cojunta  com os alunos 
do Bacharelado em Geologia

SEXTA-FEIRA (02/03)

Mesa Redonda com discussões  sobre o 
papel do educador na sociedade.

SÁBADO (03/03)

8h00 - O Trabalho de Campo no curso de 
Geologia: procedimentos e segurança

8h30 – saída para atividade de campo na 
Floresta Nacional de Ipanema

A  FLONA  de  Ipanema  situa-se  em 
Iperó (SP) e é uma unidade de conservação 
do IBAMA. É também um sítio histórico com 
ruínas da  primeira  siderurgia  das Américas 
com  prédios  históricos  coloniais  e  antigas 
minas. Pelas trilhas, será possível saber um 
pouco  como se  trabalha  em geociências  e 
conhecer  o  trabalho  que  os  alunos 
desenvolveram com os monitores ambientais 
do local.
Retorno às 18h00
OBS.: todas as apresentações acontecerão 
no Auditório A-5 (1º andar)

Atenção: para as atividades de 

campo,  usar  calça  comprida, 

camisa  com  manga,  bota  e 

levar chapéu, água, filtro solar,  

capa de chuva e lanche. 



Prezado(a) aluno(a)

É  com  grande  satisfação  que  o 
Instituto  de  Geociências  da  USP  recebe  os 
alunos  ingressantes  de  2012  no  curso  de 
Bacharelado em Geologia. A  Semana 
de  Recepção  aos  Calouros  é  organizada por 
uma  Comissão  formada  por  professores  e 
alunos, que elaboraram esta programação.

Para o sábado 25/2, o Instituto convida 
pais e alunos para uma apresentação de suas 
dependências,  seus  dirigentes  e  da 
programação da Semana de Recepção.

Na  segunda-feira  27/2  de  manhã 
teremos uma breve  apresentação do  Instituto 
de Geociências e do Curso de Geologia  pelo 
Diretor e Comissão de Graduação. Em seguida, 
ocorrerá a Aula Inaugural.

O  trabalho  de  campo  é  atividade 
primordial  do  geólogo,  e  o  curso  terá  uma 
elevada  carga  de  aulas  de  campo  que  são 
fundamentais  para  o  seu  aprendizado  de 
Geologia. Na terça-feira haverá uma exposição 
sobre procedimentos em trabalhos de campo, 
importantes  para  a  sua  segurança  e  para  o 
bom  aproveitamento  das  aulas.  Em  seguida, 
você fará a sua primeira atividade de campo. 
Iremos subir por trilha até o Pico do Jaraguá (a 
1135  m  de  altitude),  examinando  a  geologia 
local  e,  na  vista  panorâmica,  a  geologia  e  a 
geomorfologia  da  região  da  cidade  de  São 
Paulo.

A manhã da quarta-feira será dedicada 
à  visita  de  nossa  Biblioteca,  do  Museu  de 
Geociências  e  da  Oficina  de  Réplicas.  Em 
seguida, você terá a oportunidade de conhecer 
os vários grupos organizados dos seus colegas 
estudantes:  Centro  Acadêmico  (Cepege), 
Empresa Júnior,  Geoatlética e GGeo.  À tarde 
você  participará  de  atividades  esportivas 
organizadas pelo Cepege.

Na  quinta-feira  pela  manhã  haverá 
uma  Mesa  Redonda  cujo  tema  é  “Profissão 
Geólogo”, que terá a participação de geólogos 
mostrando como é a atuação profissional  nas 
suas  diversas  áreas.  O  restante  do  dia  será 
dedicado  a  atividades  organizadas  pelos 
estudantes: jogos no Cepege.

Na  sexta-feira  estão  programadas 
duas  palestras:  uma  versando  sobre  o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e outra sobre a Internacionalização da 
graduação que está em curso na Universidade. 

A questão da preservação ambiental e 
histórica  estará  presente  nas  duas  outras 
atividades de campo programadas. A primeira, 
no  sábado  e  em conjunto  com os  alunos  do 
curso  de  Licenciatura  em  Geociências  e 
Educação  Ambiental  -  LiGEA,  à  Floresta 
Nacional  de  Ipanema,  uma  unidade  de 
conservação  do  IBAMA,  também  um  sítio 
histórico com ruínas da primeira siderurgia das 
Américas, prédios históricos coloniais e antigas 
minas.  A segunda,  opcional,  ocorrerá no mês 
de Março:  uma visita  às cavernas do Parque 
Estadual  Turístico do Alto  Ribeira,  organizada 
pelo Grupo de Espeleologia (GGeo) com apoio 
do Instituto de Geociências.

Ao  final  de  todos  os  dias,  os 
estudantes convidam para uma “Happy Hour” 
no Cepege.

Compareça!
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SÁBADO (25/02)

9h00 – Recepção aos pais

O  Instituto  de  Geociências  convida  os 

alunos ingressantes e seus pais para conhecerem o 

Instituto  e  receberem informações  sobre  os  cursos 

(Bacharelado  em  Geologia  e  Licenciatura  em 

Geociências e Educação Ambiental).

SEGUNDA-FEIRA (27/02)

8h00 – Apresentação do Instituto de Geociências 

(sala A-5)

Diretor do IGc, Comissão de Graduação e 

Coordenação do curso de Geologia

9h00- Aula Inaugural 

TERÇA-FEIRA (28/02)

8h00  –  “O  Trabalho  de  Campo  no  curso  de 

Geologia: procedimentos e segurança”

Prof. Paulo Roberto dos Santos

9h00 – saída para atividade de campo na região 

do Pico do Jaraguá, São Paulo (retorno às 17h00)

Prof. Gergely Szabó 

QUARTA-FEIRA (29/02)

8h00- Visita à Biblioteca, Museu de Geociências e 

Oficina de Réplicas

Coordenação: Profs. Excelso Ruberti 

10h30 – Apresentação dos Grupos Estudantis

Centro Acadêmico (CEPEGE), Empresa Júnior (Geo-

Júnior), Grupo de Espeleologia da Geologia (GGeo) e 

Atlética

14h00 – Atividades Esportivas

Organização: CEPEGE

QUINTA-FEIRA (01/03)

8h00 – “Profissão Geólogo”, com exposições de 

profissionais  atuantes  em  diversas  áreas  da 

Geologia

Coordenação: Marcelo Rocha

14h00- Jogos no Cepege

Organização: CEPEGE

18h00- Confraternização

Organização: CEPEGE

SEXTA-FEIRA (02/03)

9h00 as 12h00 – ciclo de palestras

SÁBADO (03/03)

8h30 – saída para atividade de campo na Floresta 

Nacional de Ipanema (retorno previsto às 18h00)

A FLONA de Ipanema situa-se em Iperó (SP) e é uma 

unidade  de  conservação  do  IBAMA.  Pelas  trilhas, 

será possível saber um pouco como se trabalha em 

geociências  e  conhecer  o  trabalho  que  alunos  do 

curso  desenvolveram com os monitores ambientais 

do local. 

Coordenação: Prof. Paulo César Boggiani

Dias 16 a 19/03  (SEXTA, SÁBADO E 

DOMINGO)

Visita ao Parque Estadual Turístico do 

Alto  Ribeira (Petar)

Como  atividade  opcional,  está  programada  visita 

monitorada a cavernas do Petar, com participação do 

GGeo. 

A saída será na sexta-feira,  dia 16/03, às 14h, e o 

retorno  está  previsto  para  o  final  da  tarde  do 

domingo.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 02 de 

março.

Atenção:  para  todas  as  atividades  de 

campo,  usar  traje  e  calçado  adequados  e 

levar  chapéu,  água,  filtro  solar,  capa-de-

chuva  e  lanche.  O  aluno  que  não  estiver 

adequadamente  trajado  não  poderá 

participar das atividades.


