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Ata nº 005/2017/BCT  

 

 

Ata da I Reunião Extraordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 1 

realizada às quatorze horas do dia quatorze de dezembro de dois mil e dezessete, na sala 2 

trezentos e dois, torre três do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita na 3 

Avenida dos Estados, cinco mil e um, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo 4 

Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, professor Allan Moreira Xavier e contou 5 

com a presença dos seguintes membros: Pedro Galli Mercadante, Vice-Coordenador do 6 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Carlos Alberto Silva e Luciano Soares da Cruz, 7 

Representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Wesley Góis, 8 

Andrea Cecília Dorion Rodas e Ilka Tiemy Kato Prates,  Representantes docentes do Centro de 9 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Alexei Magalhães Veneziani, 10 

Representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Ausência 11 

justificada: Vanessa Kruth Verdade, Representante docente do Centro de Ciências Naturais e 12 

Humanas (CCNH); e Itana Stiubiener, Representante docente do Centro de Matemática, 13 

Computação e Cognição (CMCC). Apoio Administrativo: Marcia Soares, Secretária Executiva; 14 

Leone de Souza e Silva e Lucas Orsatti, Assistentes Administrativos. Professor Allan 15 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e seis minutos, informando os itens 16 

que compõe a pauta, a saber: 1) Apresentação da Coordenação do BC&T; 2) Calendário de 17 

reuniões 2018; 3) Revisão PPC-BC&T; e 4) Processos administrativos. Informes: Professor 18 

Wesley informou sobre a necessidade de identificação visual da sala da Coordenação do BC&T 19 

no campus São Bernardo do Campo; e Professor Luciano informou sua preocupação quanto a 20 

execução das disciplinas de “Fenômenos” (unificação). Solicitou apoio do BC&T junto a 21 

demandas para o tidia, de responsabilidade do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), tais 22 

como: limite da capacidade do tidia (possibilidade de proporcionar maior capacidade). 23 

1)Apresentação da Coordenação do BC&T: Professor Allan fez uma breve apresentação de 24 

sua trajetória na UFABC e procedeu à apresentação de todos os membros presentes que foram 25 

eleitos para compor a Coordenação do BC&T, bem como dos servidores que compõe a equipe de 26 

apoio, explicando que o objetivo da reunião seria o de se conhecerem. Explicou que o e-mail 27 

institucional da coordenação (coordenação_bct@ufabc.edu.br) é o canal para contato com o 28 

coordenador e vice do BC&T (para resolução de problemas, enviar sugestões e sanar dúvidas 29 

sobre o curso), sendo todos os e-mails recebidos, filtrados e redirecionados para os servidores ou 30 

áreas responsáveis para determinada demanda. Informou que uma vaga de servidor (técnico em 31 

assuntos educacionais) já foi negociada junto à PROGRAD para compor a equipe de apoio, no 32 

entanto, será necessário aguardar a vaga via redistribuição. Tal servidor atuará com demandas  33 

das disciplinas do curso, especialmente as de fenômenos, e com o resultado das avaliações de 34 

disciplinas. 2) Calendário de reuniões 2018: Professor Allan apresentou a sugestão para o 35 

calendário de reuniões da Coordenação e da Plenária do BC&T. A ideia é que ocorram três 36 

reuniões da coordenação ao longo do ano e uma da plenária, sendo que a primeira reunião da 37 

coordenação será realizada para definir diretrizes de trabalho; a segunda para avaliação do 38 

planejamento de oferta de disciplinas para o ano seguinte; e, por fim, a terceira para avaliar o 39 

trabalho ao longo do ano vigente e planejamento do ano seguinte. Já a reunião da plenária tratará 40 
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da aprovação do planejamento de oferta de disciplinas para o ano seguinte e, por esta razão, sua 41 

ocorrência foi planejada em número reduzido, no entanto, sempre que houver demanda, uma 42 

reunião poderá ser convocada. Destacou que os dias propostos para ocorrer as reuniões são as 43 

terças-feiras que não são realizadas reuniões de conselhos e comissões da instituição e, portanto, 44 

sem conflito de datas. Apresentadas as datas para as reuniões da Coordenação (seis de março, 45 

quatorze de agosto e treze de novembro) e para a reunião da Plenária (dezessete de julho), não 46 

houve manifestação contrária. Comentou que estão previstas bastantes reuniões do Núcleo 47 

Docente Estruturante (NDE) até o mês de junho, e, gradativamente, serão reduzidas ao longo do 48 

ano, devido a discussão da revisão do projeto pedagógico do curso, podendo esta ser apresentada 49 

até o dia dezenove do mês de julho na Comissão de Graduação (CG) para aprovação. Após 50 

submissão na CG, o NDE se reunirá novamente para apresentar os encaminhamentos e/ou 51 

apontamentos realizados pela CG. 3) Revisão PPC-BC&T: Professor Allan comentou que o 52 

NDE já vem discutindo o assunto há pelo menos um ano, tendo intensificado essa discussão com 53 

a aprovação do Projeto Pedagógico Institucional da UFABC (PPI-UFABC). Observou que o 54 

assunto será pautado em todas as instâncias competentes. Relatou que tem realizado o papel de 55 

catalizador de discussões na comunidade acadêmica a fim de que sejam antecipadas informações 56 

e propostas, trabalhando paralelamente ao NDE. Relembrou que, segundo resolução do ConsEP, 57 

o NDE tem caráter consultivo e propositivo, sendo as demandas encaminhadas ao Coordenador 58 

do BC&T, e, posteriormente à Coordenação, CG e ConsEPE. Destacou que seria bom para o 59 

planejamento do curso a proposta de redução de disciplinas para o BC&T, mas que não há 60 

intenção de apressamento do processo, sendo assim, será respeitado o tempo de discussão do 61 

projeto em todas as instâncias. Observou que,  a exemplo de outra gestão do curso (2013-2015), 62 

uma série de discussões e workshops sobre o projeto serão realizados, e ainda, a necessidade de 63 

direcionar esforços para ampliar a participação das coordenações de disciplinas nas 64 

coordenações de cursos específicos. Historicamente, as revisões do PPC-BC&T nos anos de 65 

2006, 2007 e 2009, houve aumento do número de créditos (até chegar a noventa créditos). Já na 66 

revisão ocorrida em dois mil e quinze, ainda que houvesse a demanda do eixos pelo aumento,  67 

com grande esforço da coordenação do curso foi mantido os noventa créditos. No sentido de 68 

relembrar o perfil e objetivo do curso, professor Allan apresentou trechos do PPC (generalista, 69 

interdisciplinar e não necessariamente tão conteudista). Explicou que na revisão do PPC ocorrida 70 

em dois mil e quinze, pela primeira vez, explicitou-se que cada disciplina estava em determinado 71 

eixo, destacando que anteriormente essa explicitação não ocorria devido a algumas 72 

regulamentações instituídas no âmbito da PROGRAD. Mencionou que o atual PPC apresenta 73 

alguns problemas, a saber: 1) resultado da divisão dos cento e noventa créditos ao longo dos 74 

nove quadrimestres inexato (21,1 créditos); 2) baixo rendimento do discente devido ao número 75 

elevado de créditos no quadrimestre (segundo e terceiro quadrimestre são muito densos); 3) não 76 

integralização do curso em três anos devido a não oferta total dos créditos necessários por parte 77 

da instituição; 4) oferta de somente dezesse créditos no primeiro quadrimestre, devido à grade 78 

fechada que é ofertada ao discente. Destacou que, atualmente, o planejamento é mais adequado 79 

ao BC&T, mas ainda há um elevado número de demanda reprimida em disciplinas básicas das 80 

Engenharias (discentes estão optando por cursá-las antes de cursar as disciplinas obrigatórias do 81 

BC&T, devido aos critérios estabelecidos na UFABC – CP e CR). Comentou sobre a 82 

obrigatoriedade de implementar dez por cento da carga horária total do curso em atividades de 83 
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extensão (duzentas e quarenta horas), que foi estabelecidade pela resolução ConsEPE N° 222 e 84 

será discutido junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Após estudos realizados, e, 85 

para efeito de entendimento, concluiu que a grade do curso será composta por, no máximo, 86 

setenta créditos de disciplinas obrigatórias, sessenta para disciplinas de opção limitada e sessenta 87 

para disciplinas livres. Professor Luciano trouxe ao debate a questão da diferenciação no tempo 88 

de integralização para o período diurno e noturno. Professor Allan explicou que a questão está 89 

sendo pautada em reunião da CG. Manifestou seu entendimento, enquanto docente, de que o 90 

BC&T é um curso de período integral e apresentou postura favorável para estender o período 91 

noturno, justificando que com o modelo atual a instituição reforça o modelo de fracasso do 92 

discente (que também é trabalhador). Relembrou que na primeira proposta de revisão do projeto 93 

pedagógico havia desenho de matrizes mais estendidas, mas a proposta não foi aceita. Observou 94 

que o BC&H oferece a matriz estendida e que haverá o momento para tal discussão no BC&T. 4) 95 

Processos administrativos: Professor Allan enfatizou que a Coordenação (colegiado) do BC&T 96 

é responsável por uma série de processos, e apresentou em formato de tabela as demandas 97 

trabalhadas durante o ano pela equipe de apoio e coordenador, bem como prazos para execução e 98 

fluxos de procedimentos. Alguns destaques foram realizados, a saber: 1) sugeriu que algumas 99 

resoluções (equivalência e aproveitamento de disciplinas livres) sejam pautadas juntamente na 100 

CG, a fim de realizar estudos por grupo de trabalho instituído. Não houve manifestação 101 

contrária; 2) informou que o prazo para renovação dos membros do NDE-BC&T finda no mês de 102 

fevereiro do próximo ano e que está sendo feito levantamento da participação efetiva dos 103 

membros da atual composição do NDE-BC&T nas reuniões ocorridas desde a nomeação em dois 104 

mil e quinze e, tão logo finalize, realizará consulta de manifestação de interesse em compor 105 

(novos membros) e em permanecer no NDE-BC&T para que seja nomeado o novo núcleo. As 106 

sugestões de nomes serão apresentadas na primeira reunião da Coordenação do BC&T do 107 

próximo ano; e 3) observou que para pedidos de cancelamento de disciplina fora de prazo, 108 

apenas os alunos que justificarem com atestado/declaração de trabalho e/ ou estágio terão o 109 

pedido analisado e possivelmente deferido. Nada mais havendo a tratar, professor Allan Moreira 110 

Xavier agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às quinze horas e vinte e dois 111 

minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pelo Coordenador do curso 112 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Allan Moreira Xavier. 113 
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