
 

Prezado(a) aluno(a) 

 É com grande satisfação e alegria que 
o Instituto de Geociências da USP (IGc) 
recebe os alunos ingressantes de 2016 no 
curso de Licenciatura em Geociências e 
Educação Ambiental – LiGEA. 
 A Semana de Recepção aos Calouros 
é organizada por uma comissão formada por 
professores e alunos com o objetivo de 
proporcionar a integração entre os 
ingressantes e os demais colegas do LiGEA e 
Geologia, docentes e funcionários do IGc. 
 No sábado, 13/02, o IGc convida pais e 
alunos para a apresentação do Instituto, seus 
dirigentes e professores, que oferecem 
informações sobre os dois cursos de 
graduação. 
 Na segunda-feira, 15/02, teremos a 
Aula Inaugural com professor convidado, 
seguida de uma breve apresentação do curso 
pela Comissão Coordenadora do Curso 
(CoC). 
 Na terça-feira, 16/02, haverá palestras 
e discussão sobre educação ambiental e 
ensino e divulgação científica.  

Na quarta-feira, 17/02, haverá saída 
para atividade de campo na região do Pico do 
Jaraguá no período da manhã, junto com o 
curso de Geologia. A noite teremos mesa 
redonda com alunos já formados e 
graduandos da LiGEA, que contarão sobre 
suas atuações profissionais, inserção no 
mercado de trabalho e intercâmbio. 

A quinta-feira, 18/02, será dedicada a 
um tour pelo Instituto, com visita ao Museu de 
Geociências, Oficina de Réplicas, laboratórios 
e Biblioteca, e em seguida, confraternização, 
com a participação de ingressantes e 
veteranos dos cursos LiGEA e Geologia.  

Na sexta-feira, 19/02, haverá uma 
palestra sobre segurança nas aulas de 
campo, encontro musical no Museu de 
Geociências e confraternização. 

A questão da preservação de 
patrimônios geológicos naturais construídos e 
atividades de geoturismo fazem parte da 
atividade de sábado, 20/02, na qual os 
ingressantes dos cursos LiGEA e Geologia 
farão um campo conjunto à Floresta Nacional 
de Ipanema – FLONA, em Iperó (SP). 

Participe! Será um momento 
importante a ser aproveitado antes do início 
das aulas para conhecer seus colegas e 
saber mais sobre o curso e a USP. 
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SÁBADO (13 de fevereiro) 

9h00- Recepção aos pais e mães 
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.  
Local: Salão Nobre (2º andar) 

SEGUNDA-FEIRA (15 de fevereiro) 

19h00 – Recepção e apresentação do IGc. 
 
19h30 – Lanche oferecido pelo Instituto. 
 
20h00 – Aula Inaugural - Prof. Marcos 
Sorrentino. Professor da ESALQ/USP e 
Coordenador do Laboratório de Educação e 
Política Ambiental (Oca). 
  
21h30 – Apresentação do curso de Licenciatura 
em Geociências e Educação Ambiental. Profa. 
Denise de La Corte Bacci. 
 

TERÇA-FEIRA (16 de fevereiro) 

19h00 – Palestra – Profa. Vânia M. Nunes dos 
Santos - Pesquisadora do LAPPES – USP, 
professora do PEHCT da UNICAMP e consultora 
em Educação Ambiental. Mestrando Diogo Braz 
Soares. Formação de Professores e 
Geoconservação. 

20h00 – Palestra - Prof. Edson Grandisoli. 
Doutorando pelo Programa de Ciência Ambiental 
da USP, pesquisador do LAPPES – USP, 
professor e consultor em Educação e 
Sustentabilidade. 

 

 

21h00 - “Geociências sem fronteiras” 

Apresentação do programa de intercâmbio em 
universidades estrangeiras – alunos conta suas 
experiências fora do Brasil.  
 

QUARTA-FEIRA (17 de fevereiro) 
8h00 – Palestra sobre Segurança e 
Procedimentos em campo.  
9h00 – Saída para a atividade de campo na 
região do Pico do Jaraguá, São Paulo (retorno às 
17h00)  
19h00 – Apresentação de Grupos Estudantis 

CEPEGE, Empresa Júnior, Atlética, GGeo, DCE, 
intercâmbio, Projeto: Armando o Barranco e 
Ensino de Geociências para crianças. 

Informações sobre a vida na USP (bolsas, 
estágios, permanência estudantil, etc). 
Explicação de como será sua vida universitária 
(matrícula, avaliações, restaurante, centro 
esportivo, assistência médica, passe escolar, 
bolsas) 
 
20h00– “O que eles estão fazendo?” 

Mesa redonda com alunos formados e 
graduandos no curso LiGEA sobre atuação 
profissional e mercado de trabalho. 

QUINTA-FEIRA (18 de fevereiro) 

19h00 – Tour pelo IGc 
Visita ao Museu de Geociências, Biblioteca, 
laboratórios e a oficina de réplicas.  

20h00 – Confraternização organizada pela 
comissão de recepção e CEPEGE.  
 

SEXTA-FEIRA (19 de fevereiro) 

18h00 – Música no Museu 

19h00 – Palestra: Segurança e Procedimentos 
nas aulas de campo com o Prof. Gergely 
Andres Julio Szabó  
 
OBS.: todas as apresentações acontecerão no 
Auditório A-5 (1º andar). 
 

SÁBADO (20 de fevereiro) 

8h00 – saída para atividade de campo na 
Floresta Nacional de Ipanema, Iperó – SP. 

A FLONA de Ipanema é uma unidade de 
conservação do ICMBio. Sítio histórico com 
ruínas da primeira siderurgia das Américas, 
prédios históricos coloniais e patrimônio mineiro. 
Pelas trilhas, será possível conhecer a história 
geológica da região, entender a importância das 
geociências e conhecer o trabalho que os alunos 
desenvolveram com os monitores ambientais do 
local. 
Saída do estacionamento do IGc. 
Retorno às 19h00 
 
Coordenação: Profa. Denise de La Corte Bacci, Prof. 
Paulo Boggiani e Profa. Lucelene Martins. 

 

Atenção: para as atividades de campo, usar calça 
comprida, camisa com manga, bota e levar 
chapéu, água, filtro solar, capa de chuva e lanche.  


