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Editorial 
Este número do TMA-INFORMA traz uma 
seção nova, Túnel do Tempo: fotos de turmas 
antigas em momentos importantes do curso. 
Neste número, você ficará conhecendo um 
pouco mais dois professores do TMA: Ales-
sandro e Rose. Informações úteis sobre es-
tágios também fazem parte deste número. 
TMA-INFORMA: fique ligado nele! 

 CURTAS DO TMA... 
CRQ e salário do técnico 

Ainda não existe um teto salarial 

definido pelo CRQ para os 

TMAs. Há propostas de que o 

teto seja aprovado até 2008. Va-

mos acompanhar a tramitação. 

 ATENÇÃO !  
Novo horário de Atendimento 
da Coordenação do TMA: 
2ª feira � 19:00 às 23:00h 
3ª feira � 10:30 às 11:30h 
4ª feira � 19:00 às 23:00h 
5ª feira � 19:00 às 23:00h 
6ª feira � 19:00 às 23:00h 

 

 

CONHEÇA UM POUCO MAIS OS SEUS PROFESSORES! 

Neste número, os professores escolhidos foram Alessandro Safraide, de 
Geologia, e Rosemary (Rose) Freire Barreiros, de Ciências Ambientais. 
A foto ao lado foi tirada durante a palestra do dia 23 de agosto. Alessan-
dro considera-se comunicativo, bem humorado, flexível e dinâmico. Pos-
sui Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Estadual de 
Londrina (PR). Atualmente, Alessandro é professor dos Ensinos Funda-
mental e Médio na rede pública estadual de São Paulo e no Colégio Po-
sitivus. O professor de Geologia do TMA já foi assessor parlamentar da 
Deputada Estadual Elza Correia, pela Assembléia Legislativa do Paraná. 
 

Rose é professora do TMA desde a primeira turma. Considera-se ex-
periente e auto-confiante, de bom humor e extrovertida; ama a profis-
são e os alunos, é otimista e maternalista. Consciente de suas obri-
gações, Rose não deixa a “bola cair” e quem a conhece sabe que ela 
realmente gosta de ensinar. Rose é bióloga pela UniSanta, possuindo 
especialização e aperfeiçoamento em Citologia, Embriologia, Ecolo-
gia, Gestão Ambiental e Genética. Atualmente, Rose ministra aulas 
de Biologia no 2º e 3º anos do Ensino Médio do Positivus, e atua 
também nos Ensinos Fundamental e Médio do Colégio Moderno. Ro-
se já trabalhou nos colégios Jean Piaget e Objetivo.   
 

 

DE OLHO NA PROFISSÃO: A IMPORTÂNCIA DOS 
ESTÁGIOS PARA SUA FORMAÇÃO 

 
Cumprir as 200 horas obrigatórias de estágio não é tarefa fácil para o 
aluno de TMA. Achar um local de estágio, deslocar-se para ele, cum-

prir um horário que nem sempre é conveniente. Este esforço, entretan-

to, traz muitos benefícios para o estagiário: complemento prático ou 
teórico da formação recebida nas aulas, contato com áreas ambientais 

às vezes não exploradas no curso, abertura de portas para novos conta-

tos e, ocasionalmente, empregos. Por isso, a escolha do local é muito 

importante. Pense bem antes de iniciar seu estágio. Pese na balança to-

das as vantagens que ele vai oferecer a você.  

↑ TÚNEL DO TEMPO...   

A foto acima foi tirada durante visita da Tur-

ma 15 aos manguezais da região. Na foto, os 

alunos descansam um pouco após terem visi-

tado o manguezal e a restinga sob proteção da 
Cargill, no Canal de Bertioga. A visita aos 

manguezais é uma visita tradicional do TMA. 
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