
 
 

2ª reunião da Coordenação do BC&H de 2018 

Data: 27/08/2018 

Horário: 14h 

Local: sala 106 – Bloco Alpha 1  

Presentes: Ana Tereza Lopes Marra de Sousa. Anastasia Guidi. Adalberto Mantovani 

Martiniano de Azevedo. Flavio Thales Ribeiro Francisco. Marcos Vinicius Pó. Ramatis Jacino. 

Ruth Ferreira Santos Galduroz. Suze Piza.    

Apoio administrativo: Lucas Furtado, Rosimary Matos e Tânia V. Teruel Sywon. 

 

 

Informes: 

1. Alocação 2019 

Professor Marcos relatou em seu informe que o BC&H tem ofertado normalmente 
cinco turmas de cada disciplina, sendo quatro no quadrimestre ideal e uma de 
demanda reprimida, com exceção de Práticas em Ciências e Humanidades que são 
ofertadas dez turmas ao longo do ano. O grupo de trabalho que define as vagas de 
professores reprogramou a oferta de disciplinas para o BC&H e houve um aumento no 
número de turmas. Portanto, para o próximo ano está prevista a oferta de seis turmas 
para todas as disciplinas obrigatórias do BC&H, sendo quatro no quadrimestre ideal e  
duas de demanda reprimida, uma no período da manhã e outra à tarde. Serão 
monitoradas as matrículas e as demandas por essas turmas, que serão oferecidas no 
horário de aula, e não mais no período da tarde. Em relação à disciplina de Práticas em 
Ciências e Humanidades, explicou que estão previstas dez turmas ao longo do ano com 
quarenta e cinco vagas no máximo em cada turma, portanto, serão seis turmas no 
quadrimestre ideal e duas nos demais, ofertando uma dessas durante a semana e a 
outra aos sábados.   

Professor Marcos observou que muitos alunos sentem dificuldades de cursar Práticas 
em Ciências e Humanidades no período da tarde, então o planejamento para 2019 
coincide com o espaço livre na grade de quase todos os cursos específicos, com 
exceção do Bacharelado em Ciências Econômicas, que não tinha espaço na grade do 
nono quadrimestre. A oferta aos sábados poderá suprir essa falta. 

Acrescentou, ainda, que pequenos ajustes poderão acontecer e a oferta de demanda 
reprimida será mantida antes do quadrimestre ideal.   

2. UFABC para Todos 

Professor Marcos informou que o evento ocorrerá no dia 27 de setembro no campus 
São Bernardo do Campo. Haverá a montagem de stands entre os Blocos Delta e Beta, 
para todos os cursos da UFABC. O BC&H e o BC&T terão os dois maiores stands 
localizados na entrada do evento. Informou sobre a necessidade de voluntários, tanto 
alunos como professores, para auxiliar no dia do evento. A programação do evento 



 
 

prevê atividades nos períodos da manhã, tarde e noite, ao contrário dos anos 
anteriores, nos quais havia atividades somente de manhã e a noite.     

Encaminhamentos: 

1. Ata da reunião de 26/04/2018  
 

Aprovada sem alterações com duas abstenções. 

2. Discussão de deliberações da proposta de curso semipresencial 

Professor Marcos contextualizou que está prevista para o próximo quadrimestre a 
disciplina Interpretações do Brasil no formato semipresencial, trata-se de uma turma 
extra de caráter experimental, aprovada pela coordenação do curso que será 
ministrada pela professora Ana Dietrich e prevê a contratação de três monitores.  

Professor Ramatis relatou suas ponderações a respeito da oferta dessa disciplina no 
formato semipresencial. A primeira ponderação diz respeito ao mérito da proposta da 
disciplina e a segunda aos seus encaminhamentos. Ressaltou que essa disciplina, já 
ministrada por ele no último quadrimestre, por sua característica, necessita ser 
presencial, devido ao conteúdo extremamente rico, onde são estudados vários autores 
importantes sobre o tema, o que pressupõe debates, reflexões, comparações dentre 
as várias vertentes sociológicas que interpretam o país. A forma semipresencial não 
dispõe aos alunos esse tipo de reflexão. Então, propôs que a disciplina no formato 
semipresencial seja cancelada pelo prejuízo pedagógico e pela diminuição que 
representa a qualidade do método. No que diz respeito aos procedimentos, ponderou 
que a Resolução de Graduação nº 10 de 2015, estabelece rito processual para que a 
disciplina seja ministrada, citou os artigos 2º, 4º, 5º, onde os procedimentos 
requisitados não foram cumpridos. 

Professor Marcos ponderou que a professora Ana Dietrich possui uma larga 
experiência na área, é formada em História e já ministrou a disciplina presencialmente. 
Justificou que a resolução citada está desatualizada e necessita ser revisada, e o plano 
de ensino poderá ser requisitado para a docente. Alertou que a disciplina já foi 
ofertada na matrícula, e seu cancelamento nesse momento traria prejuízos aos alunos 
que já optaram por ela na primeira fase da matrícula. Além do edital, já publicado, 
para a contratação de três monitores. Ponderou que, se for decisão desse colegiado 
cancelar a disciplina, comunicaremos à Pro-reitoria de Graduação antes do segundo 
ajuste.  

Após um extenso debate, a maioria dos presentes manifestou-se favoravelmente aos 
argumentos apresentados pelo professor Ramatis, acrescentando novas justificativas 
ao cancelamento da disciplina semipresencial e apontando possíveis problemas 
decorrentes dessa modalidade. 

Professor Marcos colocou o tema em votação, sendo aprovado o cancelamento da 
disciplina semipresencial com cinco votos favoráveis, um voto contrário e uma 
abstenção. 



 
 

Por fim, foi aprovado por unanimidade que novas propostas de disciplinas no formato 
semipresencial deverão ser apresentadas previamente nesse colegiado, juntamente 
com a apresentação do plano de justificativa, plano de ensino e o planejamento anual.   

3. Relação do BC&H com a licenciatura em humanidades 

Professor Marcos explicou que foi aprovado no ConsUni a criação das Licenciaturas 
Interdisciplinares, trata-se de um novo curso de ingresso na UFABC. Em termos de 
vagas, seriam remanejadas para o novo curso, as vagas já existentes para Licenciatura 
no BC&H e no BC&T. Os alunos ingressantes, após o Enem, optariam pela Licenciatura 
Interdisciplinar e, após o ingresso, pela Licenciatura em Ciências Naturais e 
Matemáticas ou Licenciatura em Humanidades. Foi nomeado um Grupo de Trabalho, 
no qual o BC&H e o BC&T faziam parte, para apresentar uma proposta de Projeto 
Pedagógico para as duas Licenciaturas. Com pouco tempo de trabalho, o grupo 
apresentou uma proposta articulando os cursos, que não integrou totalmente o BC&T, 
mas houve uma proximidade, fato que não ocorreu com BC&H. Como não houve uma 
integração satisfatória da Licenciatura com o BC&H, a Reitoria criou um Grupo de 
Trabalho composto pelas duas coordenações pro tempore das novas Licenciaturas, as 
coordenações do BC&T e do BC&H e a Prograd visando ampliar a integração entre os 
cursos. Houve uma primeira reunião desse grupo para a definição da pauta de 
trabalho, e o que se espera, é obter um núcleo comum de disciplinas da UFABC e, no 
caso das Humanidades, aumentar sua integração com o BC&H.  

Professora Suze ressaltou que existem muitas concepções do que seria a formação de 
um professor. Solicitou que, se for possível, o grupo realize audiências pública, para 
que professores da área da Educação possam ajudar na criação das Licenciaturas. 
Defendeu que haja espaço para que outras pessoas possam contribuir nesse processo. 

4. Avaliações de disciplinas do BC&H 

Professor Marcos apresentou alguns dados referentes às avaliações de desempenho 
dos alunos por disciplinas e, constatou que Bases Matemáticas apresentou 42% de 
reprovação. Informou que foi criado um Grupo de Trabalho na Comissão de Graduação 
para discutir novamente o formato das avaliações e suas questões e, quem tiver 
interesse poderá informar o nome para fazer parte do grupo e participar das 
discussões.  

5. Revisão do Projeto Pedagógico do BC&H 

Professor Marcos informou que haverá a primeira reunião com a Prograd e o BC&T 
para a definição do cronograma dos workshops das disciplinas comuns dos cursos. Em 
seguida, a coordenação em conjunto com Núcleo Docente Estruturante fará o 
cronograma para o workshop das disciplinas específicas. Relembrou que BC&T tem a 
necessidade de diminuir a quantidade de créditos das disciplinas obrigatórias por 
conta do PPI. No caso do BC&H, não existe essa necessidade, porém não há espaço 
para aumentar, qualquer modificação deverá ocorrer por troca ou ajuste na ementa. 
Alertou que o NDE do BC&H já está preparando algumas propostas, mas que os 
procedimentos ainda não estão totalmente definidos. O NDE fará as recomendações 
ao Colegiado, que apresentará as propostas para a aprovação na Plenária. A previsão é 



 
 

de que esse processo termine em agosto ou setembro do próximo ano.  
 

Tânia V. Teruel Sywon 
Secretária Executiva 


