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Ata nº 001/2019/BCT  

 

 

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

realizada às quatorze horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, na sala 2 

trezentos e onze, 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 Pedro Galli Mercadante, e 5 

contou com a presença dos seguintes membros: Marcelo Oliveira da Costa Pires, Vice-6 

Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Vanessa Kruth Verdade e Luciano 7 

Soares da Cruz, Representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 8 

Wesley Góis, Andrea Cecília Dorion Rodas e Fernanda Nascimento Almeida,  Representantes 9 

docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Alexei 10 

Magalhães Veneziani, Representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 11 

(CMCC); Ausência Justificada: Itana Stiubiener, Representante docente do Centro de 12 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Apoio Administrativo: Marcia Soares, 13 

Secretária Executiva; e Leone de Souza e Lucas Orsatti, Assistentes Administrativo. Professor 14 

Pedro cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e dez minutos, informando os 15 

itens que compõe a pauta, a saber: 1) Revisão do PPC-BC&T (prazos);  2) Vagas - Bacharelado 16 

Biotecnologia; 3) Calendário Coordenação e Plenária BC&T (definição); 4) Estudo dirigido 17 

(estabelecer portaria); 5) Avaliação de disciplinas 2018 (organização do relatório anual); 6) 18 

Bibliografia para a disciplina IEDO (inclusão de título); e 7) Atributos docentes - renovação 19 

reconhecimento BC&T (preenchimento). 1) Revisão do PPC-BC&T (prazos): Professor Pedro 20 

informou que a discussão a fim de obter propostas para revisão do PPC estão em curso no NDE-21 

BC&T. A ideia é que seja incorporada uma diretriz do PPI-UFABC em que o número de créditos 22 

de disciplinas obrigatórias seja reduzido, conforme votação realizada em reunião do NDE-23 

BC&T. A previsão é que uma proposta seja enviada para a Coordenação do BC&T (colegiado) 24 

no mês de novembro para aprovação e posteriormente à Plenária do curso. Os membros da 25 

Coordenação decidiram por estabelecer um cronograma para apresentação da proposta elaborada 26 

pelo NDE-BC&T em reuniões da Coordenação e Plenária do curso. 2) Vagas - Bacharelado 27 

Biotecnologia: Professor Pedro informou que, devido à criação do Bacharelado em 28 

Biotecnologia, vinte e cinco vagas foram adicionadas ao quantitativo anual ofertada pelo curso. 29 

O servidor Lucas relatou que algumas ações foram tomadas, com o apoio da Coordenação Geral 30 

dos Cursos de Graduação (CGCG), a fim de ajustar o número de turmas previstas no 31 

planejamento 2019, tendo em vista que as vagas já seriam ofertadas no segundo quadrimestre do 32 

ano corrente e que não houve um comunicado oficial por parte da Pró-Reitoria de Graduação. 3) 33 

Calendário Coordenação e Plenária BC&T (definição): Os membros da Coordenação 34 

(colegiado) decidiram que, além das datas reservadas para assuntos da Coordenação, outras datas 35 

deveriam ser estabelecidas a fim de que o NDE-BC&T apresentasse o trabalho realizado acerca 36 

da revisão do projeto pedagógico, bem como ter tempo hábil para seguir os fluxos no âmbito dos 37 

conselhos da universidade. A data de dez de julho (planejamento de oferta de disciplinas 2020) 38 

foi acordado para ocorrer a reunião da Coordenação, bem como as datas de vinte e oito de agosto 39 

e dezesseis de outubro (revisão projeto pedagógico – NDE-BC&T). Já as reuniões da Plenária 40 
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foram programadas para as datas de dezessete de julho (planejamento de oferta de disciplinas 41 

2020) e treze de novembro (revisão projeto pedagógico – NDE-BC&T). 4) Estudo dirigido 42 

(estabelecer portaria): Professor Pedro informou que alguns cursos (pós-BI) já estabeleceram a 43 

portaria com as regras para aceite do estudo dirigido. Professor Marcelo sugeriu que todos os 44 

pedidos recebidos a partir da presente data tenham a decisão suspensa até que seja estabelecida a 45 

portaria do curso. A ideia é que na próxima reunião o item seja incluído na pauta novamente a 46 

fim de que, com base em outras portarias já publicadas, seja estabelecida a do BC&T. Não houve 47 

manifestação contrária. 5) Avaliação de disciplinas 2018 (organização do relatório anual): 48 

Professor Pedro informou que a Coordenação do BC&T já recebeu a avaliação de disciplinas dos 49 

três quadrimestres do ano passado que foi feita pelos discentes, e que será necessário preparar 50 

um relatório a ser apresentado na Comissão de Graduação. A sugestão é de que se aguarde o 51 

modelo de relatório que está sendo apreciado na Comissão de Graduação. Não houve 52 

manifestação contrária. 6) Bibliografia para a disciplina IEDO (inclusão de título): O item 53 

não foi apreciado, mas será encaminhado posteriormente para apreciação junto a revisão do 54 

projeto pedagógico do curso. e 7) Atributos docentes - renovação reconhecimento BC&T 55 

(preenchimento): Professor Pedro relembrou sobre a renovação do reconhecimento do curso 56 

previsto para acontecer no presente ano. Solicitou que a informação da necessidade de 57 

preenchimento acerca da produção científica dos docentes seja reforçada aos pares. Nada mais 58 

havendo a tratar, professor Pedro Galli Mercadante agradeceu a presença de todos, e encerrou a 59 

reunião às dezesseis horas e três minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata 60 

aprovada pelo Coordenador do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor 61 

Pedro Galli Mercadante. 62 
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