
 

TMA-INFORMA 
Informativo do Curso Técnico em Meio Ambiente 

Ano I – no. 1 – Agosto de 2006 

 
Unidade I – Av. Conselheiro Nébias, 686  
3232-3500 
Unidade II – R. Mato Grosso, 57  
3232-6703 
Homepage: http://www.positivus.com.br 
e-mail: positivus@positivus.com.br 

 

Editorial 
É com grande prazer que apresento a você, leitor, o primeiro 
número do TMA-INFORMA, nosso veículo de comunicação 
interna. Neste número inicial, ainda não temos muitas matérias 
porque o objetivo é justamente apresentar esta via de 
comunicação e lançá-la oficialmente. Conto com você para as 
próximas matérias! Abraço, 

Coordenação do TMA 

 Horário de Atendimento da 
Coordenação 

 
2ª feira � 19:00 às 23:00h 
3ª feira � 09:00 às 11:00h 
4ª feira � 19:00 às 23:00h 
5ª feira � 19:00 às 23:00h 
6ª feira � 20:00 às 23:00h 

 
 

 
POR QUE O TÉCNICO 
EM MEIO AMBIENTE 
É CERTIFICADO 
PELO CRQ? 

 
Esta é uma pergunta 
interessante. Vários 

outros Conselhos, como o 
CRBio (Conselho 

Regional de Biologia e 
Biomedicina) e o CREA 
(Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura), 
por exemplo, poderiam 
certificar os concluintes 

do TMA. Entretanto, 
devido à estruturação 

curricular e à óbvia 
relação entre as 

disciplinas técnicas e as 
áreas da Química, o CRQ 

(Conselho Regional de 
Química) é o órgão 

certificador do Técnico em 
Meio Ambiente. Detalhe 
importante: o aluno que 

faz os cursos Técnico em 
Química e Técnico em 

Meio Ambiente recebe um 
único número em sua 

carteira funcional junto ao 
CRQ, podendo atuar nas 

duas áreas. 
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 UM POUCO DE HISTÓRIA: O CURSO DE TMA DO POSITIVUS 
Para quem não sabe, o Curso Técnico em Meio Ambiente do Positivus foi o primeiro 
curso desta área no estado de São Paulo. É um curso modelo, com longa história e 
trajetória particular. Em meados de 197, o curso foi discutido por uma equipe de 
professores, dos quais somente Rose (Ciências Ambientais) e Fernando (Ciências 
Ambientais e Microbiologia) permanecem até hoje. Em 1998, o curso foi oficialmente 
inaugurado, com uma turma inicial ainda tímida de 14 alunos. Nesta época, o curso era 
ministrado em três semestres, com disciplinas praticamente idênticas às atuais. Em 
2001, o Ministério da Educação e Cultura aprovou uma medida que permitia às escolas 
reestruturem os cursos de TMA em dois semestres. O Positivus adere à resolução do 
MEC e, em 2002, lança as turmas de TMA em dois semestres apenas. Com isto, o curso 
passa a ter um caráter mais rápido, com maior concentração dos conteúdos e carga 
horária condensada. Um desafio que foi sendo afinado, paulatinamente, pela equipe de 
docentes, ainda em constante adequação às novas medidas adotadas.  
Várias histórias de sucesso têm permeado os alunos do TMA de nossa escola. Um dos 
casos mais interessantes é o do ex-aluno Marcelo Amodio. Marcelo foi contratado pela 
EcoVias para trabalhar, como Técnico em Meio Ambiente, junto a engenheiros nos 
projetos de construção e implementação da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. 
Sua entrevista foi considerada excelente e durante quase três anos acompanhou de 
perto este gigantesco empreendimento. Atualmente, Marcelo mora na Alemanha, onde 
participa de um estágio de 12 meses de capacitação em meio ambiente. Assim como 
Marcelo, outras histórias de sucesso têm acompanhado vários outros ex-alunos do TMA 
do Positivus: promoções nas empresas, prêmios de incentivo e revelação, novas 
oportunidades de emprego e negócios em gestão de meio ambiente. Uma lista de vários 
casos de sucesso poderia encher o TMA-INFORMA completamente.  
O sucesso do curso depende, também, de um corpo docente afinado e altamente 
capacitado. Neste aspecto, vale a pena relatar alguns casos interessantes. Alguns 
professores que já passaram pelo Positivus assumem, atualmente, funções de destaque, 
como a ex-professora de Planejamento Ambiental Marisa Roitman (atualmente 
coordenadora do curso de Tecnologia Ambiental da Unimonte) e o ex-professor de 
Organização e Normas Marcus Vinicius (coordenador de meio ambiente da Carbocloro). 
Alguns docentes do curso desempenham funções em órgão ambientais, como os 
professores Marcio Lourenço (“Bial”), Carlos e Arsênio, que trabalham na Cetesb. 
Praticamente todos os docentes têm pós-graduação, alguns com mestrado, doutorado e 
até pós-doutorado (professora Elen, de Saneamento Ambiental, pós-doutoranda pela 
USP, e professor Fernando, coordenador, doutorando pela USP). Desta forma, o aluno 
conta com uma equipe profissional de alto nível que tem a capacidade de abordar cada 
disciplina da melhor maneira possível, com propriedade de conhecimento e sabendo o 
que deve ser trabalhado em sala de aula. 
No próximo número, você conhecerá um pouco da grade curricular do TMA e da 
importância do curso para a nossa região.     

 
EVENTOS DE AGOSTO 
Dia 23/08, das 20h às 21:30h, haverá uma palestra para 
os dois módulos, com Loretha Nascimento e Patrícia 
Mancini, do Projeto Albatroz. Fique ligado! 

 Relatórios de estágios 
 
Em breve serão disponibilizados modelos atualizados de 
relatórios de estágios. Fale com o coordenador. 

 


