APRESENTAÇÃO

Pouco mais de 12 anos após a implantação do currículo vigente para o curso de
Bacharelado em Geologia da USP, realizou-se em 16 de outubro de 2006 um
Seminário de Avaliação do Currículo, organizado pela Comissão de Graduação e
pela Comissão de Coordenação do Curso. A necessidade de uma reflexão sobre
aspectos gerais e específicos desse currículo ficou evidente nas discussões
ocorridas quando das alterações para Estrutura Curricular de 2007 em maio do
mesmo ano, ocasião em que foram introduzidas modificações incorporando aos
programas de algumas disciplinas as atividades e, em alguns casos, os créditos
correspondentes a aulas de campo.
O momento pareceu bastante apropriado para uma avaliação do currículo. Entre
outros fatores, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho vive uma situação
especialmente favorável, foi aprovada para vigência a partir de 2008 a Resolução
1010 do CONFEA, que altera de modo significativo a maneira como o geólogo terá
definidas as suas atribuições profissionais.
Uma parcela significativa do corpo docente e discente se envolveu no Seminário,
que transcorreu ao longo de todo o dia, com treze apresentações de 15 minutos,
seguidas de esclarecimentos e discussão, e complementadas por um debate final
com cerca de duas horas. Este debate, transcrito ao final da presente publicação,
oferece uma síntese das principais questões que afloraram ao longo de um dia de
intensa reflexão sobre a realidade atual e o futuro da profissão e suas conseqüências
para o currículo.
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Algumas alterações de menor porte sugeridas no Seminário já estão sendo propostas
para a Estrutura Curricular de 2008, enquanto temas que exigem reflexão mais profunda
serão discutidos sob a liderança da Comissão de Graduação e da Comissão de
Coordenação do Curso ao longo de 2007. Os resumos das contribuições apresentadas
no seminário foram integrados em um Boletim de Resumos, distribuído aos participantes.
Oito dessas treze contribuições foram desenvolvidas na forma dos trabalhos completos
que, devidamente revisados pela Comissão Editorial, compõem a presente Publicação
Especial, um documento importante que registra o esforço empreendido pela Instituição
na avaliação de seu curso, que completa em 2007 seus 50 anos.
Ao Prof. Jorge Kazuo Yamamoto, Diretor do IGc-USP e grande incentivador do
Seminário e desta publicação, ao Prof. Vicente A.V.Girardi, Presidente, e a toda a
Comissão Editorial da revista Geologia USP, pela condução cuidadosa da edição
deste volume, e a todos os docentes e discentes que colaboraram na organização
e participaram do Seminário, os nossos agradecimentos.

Prof. Dr. Valdecir de Assis Janasi
Presidente da Comissão de Graduação do IGc-USP
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