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“CSI: Crime Scene Investiga-
tion” é um grande sucesso da 
televisão nos últimos anos. A 

série criada por Anthony Zuiker e 
produzida por Jerry Bruckheimer, 
enfoca um lado pouco conhecido 
pelo público: a perícia criminal. O 
sucesso do filme se dá basica-
mente na competência da equipe 
em desvendar diferentes crimes 
na cidade de Las Vegas. Bem 
longe de Las Vegas e fora da 
ficção, existe um grupo de profis-
sionais que busca se especializar 
em outros crimes.  Crimes  con-
tra a natureza. São os formandos 
do curso de Especialização do 
UnICESP em Perícia Ambiental. 
Essa já é a terceira turma que, em 
breve, estará apta à Perícia Am-
biental de forma geral, à apurar 
e quantificar danos causados ao 
meio ambiente, tais como: solo, 
lençóis freáticos, à fauna, à flora, 
à paisagem, à saúde, à cultura, 
entre outros.  Professor Bernardo 
Verano, Coordenador do Curso 
explica que a Faculdade UnI-
CESP está na frente das demais 
quanto à essa formação: “Somos 
os primeiros a oferecer o curso 
no DF. Temos professores de re-
ferência, saídas de campo, aulas 
práticas e estamos nos adiantan-

do ao mercado devido a carên-
cia desses profissionais”, afirma 
o Coordenador.  Professor Vera-
no também enfatiza a amplitude 
da atuação desse profissional: 
“Ele será capaz de identificar 
impactos ambientais, causas, 
culpados, tipo, formas legais, 
avaliação, valorizar o meio am-
biente, identificar e escrever 
laudos decisórios para o poder 
judiciário, auxiliar empresas ou 
governo na tomada de deci-
sões”. Apaixonada pela nature-
za, Marli Maria de Oliveira, faz 
parte da turma. A Gestora Am-
biental formada pelo UnICESP 
não se conteve em ter apenas 
o título de graduação e agora 
cursa Perícia Ambiental, tam-
bém no UnICESP. “Esse curso 
foi um presente que a faculdade 
nos deu, porque veio agregar 
ainda mais os nossos conheci-
mentos, o nosso comprometi-
mento com a vida e com o meio 
ambiente”, disse Marli. Para os 
interessados em fazer parte da 
nova turma, as inscrições estão 
abertas! Basta entrar em conta-
to com o Coordenador do cur-
so, por e-mail: verano@ig.com.
br ou telefone: 3035 9566.

  Comunicado: UnICESP teve conceito revisto pelo 
MEC 

No mês de setembro, o MEC (Ministério da Educação) divulgou o IGC 
– Índice Geral de Cursos das Instituições de Ensino Superior, onde 
o UnICESP foi surpreendido com índice 1. Imediatamente a faculda-
de entrou com recurso junto ao INEP solicitando a revisão dos cálculos, 
providência esta divulgada à mídia local e internamente à Instituição. 
No dia 15 de janeiro, o UnICESP recebeu o comunicado oficial do INEP, 
por meio do Ofício MEC/INEP/DIRED nº 000292, tal qual a seguir:

 “Em resposta ao Ofício nº 016/2009-DG encaminhado ao INEP em 
02/09/2009, informo que os insumos e índices que geraram o IGC 
estão disponíveis no site do INEP em acesso restrito às IES. Es-
clareço ainda que, com a revisão dos cálculos, o IGC das Faculda-
des Integradas UNICES passou da faixa 1 (um) para a faixa (2).”

É oportuno esclarecer mais uma vez que o índice em questão tomou como 
base o cálculo dos resultados do ENADE realizados em 2005 e 2006, 
obtidos por apenas 03 cursos da instituição, em um total de 22 cursos. 
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