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Editorial 
Esta segunda edição do TMA-INFORMA traz várias informações úteis a 
você, aluno de TMA: estágios, novas idéias de visitas técnicas, projetos 
futuros sobre ciclos permanentes de palestras e I Semana de Meio 
Ambiente do Colégio Positivus. Além disso, nesta edição você poderá, 
também, ler a segunda parte da História do Curso de TMA de nossa 
escola. Espero que você curta este informativo.  

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 

 

 
 

Relatórios de 
estágios 

 

Já estão disponíveis 
modelos e informes sobre 

o Relatório de Estágio 
Obrigatório do TMA. Fale 

com o coordenador e 
peça uma cópia. 

 
 

VISITAS TÉCNICAS 
 

Em breve será divulgado 
o calendário oficial de 

visitas técnicas do TMA. 
Como parte importante da 

formação técnica, o 
contato com indústrias, 

laboratórios e 
ecossistemas da Baixada 
Santista (manguezais, 

remanescentes florestais, 
praias etc.) é fundamental 

para ampliar a visão 
teórica adquirida em sala 
de aula, nas diversas 

disciplinas. Visitas que já 
fazem parte do calendário 
oficial do curso incluem 
manguezais e Canal de 

Bertioga, Parque Estadual 
Xixová-Japuí, Parque 
Ecológico do Perequê, 
Vale do Rio Quilombo, 
Riviera de São Lourenço, 
Laboratório de Operações 
Unitárias da UniSanta, 
Carbocloro e Fosfértil. 
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 UM POUCO DE HISTÓRIA: O CURSO DE TMA DO POSITIVUS (cont.) 
Neste número, você conhecerá um pouco da grade curricular do TMA. Algumas 
alterações foram realizadas desde a primeira turma, à medida que novas adaptações 
foram sendo incorporadas ao curso. As disciplinas atuais do curso foram pensadas no 
sentido de oferecerem uma visão geral de funcionamento e estrutura de meio ambiente, 
indústria e sociedade (os três eixos norteadores do curso). As disciplinas com ênfase 
direta em aspectos químicos são Saneamento Ambiental e Fundamentos e Processos 
Industriais. Disciplinas com conteúdo voltado à Biologia incluem Microbiologia e Ciências 
Ambientais. As demais disciplinas, como Organização e Normas, Planejamento e 
Geologia complementam a formação do aluno oferecendo conteúdos variados e 
fundamentais para a compreensão da dinâmica do meio ambiente. Informática é uma 
disciplina obrigatória, porém o aluno que desejar ser dispensado da disciplina pode 
realizar provas e, se obtiver uma média mínima de aprovação, recebe a dispensa da 
disciplina. No próximo número, você conhecerá um pouco mais o nosso corpo docente.    
 

1ª PALESTRA INTEGRADA – PROJETO ALBATROZ 
No dia 23 de agosto, alunos dos dois módulos do TMA puderam ter a oportunidade de participar de 

uma palestra integrada com duas voluntárias do Projeto Albatroz. A palestra inaugurou uma 
iniciativa do TMA que pretende trazer, mensalmente, palestrantes de diversos setores ligados à 
causa ambiental (ONGs, institutos, pesquisadores, líderes, profissionais etc.) para compartilhar 
suas experiências e projetos. A idéia de efetivar palestras integradas, em um calendário mensal 
permanente, surgiu há alguns meses, com a Turma 16: diversos alunos acharam interessante 

manter uma programação permanente de palestras para integrar todos os alunos de TMA. Outra 
idéia que surgiu a partir do ciclo permanente mensal de palestras é a da criação da I Semana de 
Meio Ambiente do Colégio Positivus, a ser realizada em junho de 2007, em comemoração à 

Semana Mundial de Meio Ambiente, com uma programação que incluirá palestras, workshops, 
mini-cursos e outras atividades. 

Confira alguns momentos da 1ª Palestra integrada: 

 

   
Esquerda: Loretha e Patrícia durante apresentação; centro: Patrícia e Marcelo (2º T); direita: Rafael (1º T) 
 

   
Esquerda: visão dos dois termos e participantes; centro: coffee break; direita: Aline e Cleciele (2º T) 

 

OUTRAS FOTOS SERÃO DIVULGADAS NO TMA-MURAL. FIQUE ATENTO! 

 


