
 
 

1ª reunião da Coordenação do BC&H de 2017 

Data: 03/04/2017 

Horário: 14h 

Local: sala 104 – Bloco Alpha 1  

Presentes: Gabriel Valim Alcoba Ruiz. José Blanes Sala. Lucas Boin Boutin. Maria Caramez 

Carlotto. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis. Rail Ribeiro Filho. Ramón Vicente Garcia 

Fernandez.  

Ausentes: Cristina Fróes de Borja Reis. Julia Bertino Moreira. Marcos Vinícius Pó. Maria 

Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho. Pedro Casalotti Farhat. Sidney Jard da Silva. Wilson 

Mesquita.  

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

 

 

Informes: 

1. Alocação 

Lucas informou que, para o próximo quadrimestre, o BC&H ofertará duas grades, uma para os 
veteranos e outra para os ingressantes. A alocação de docentes para a grade dos ingressantes 
já está completa. No caso dos veteranos, ainda está pendente a alocação de docentes para 
quatro turmas da disciplina Evolução e Diversificação da Vida na Terra. É responsabilidade do 
Bacharelado em Biologia fornecer docentes para ministrar essa disciplina. Para as turmas de 
demanda reprimida, está faltando professor para a turma de Bases Computacionais. 

2. Eleições para Coordenador 

Rail informou que este ano deverão ocorrer as eleições para a escolha dos Coordenadores dos 
Bacharelados Interdisciplinares. Explicou que a posse do Coordenador do BC&T está defasada 
em relação ao do BC&H, pois na última eleição, não houve docentes interessados no cargo do 
BC&T, e um novo processo eleitoral precisou ser reestabelecido.  

Para que as eleições ocorram no mesmo período, nesse ano, surgiu a ideia de prorrogar o 
mandato do coordenador do BC&H. 

Professor Ramón se dispôs a ficar na Coordenação até o início de setembro, época que sairá de 
licença para iniciar seus estudos de pós-doc. Sugeriu que o colegiado indique alguém para 
responder pela coordenação do BC&H no período restante até que seja eleito o novo 
coordenador, caso esta seja uma solução viável. 

Por questões de saúde, a professora Quilha só poderá prorrogar seu mandato de Vice-
coordenadora  até o início de setembro.    

 

 



 
 
Encaminhamentos: 

1. Ata da reunião de 08/11/2016  
 
Aprovada por unanimidade. 

 

2. Pedido de descredenciamento do Prof. Delmo Alves de Moura  

Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

3. Duração do mandato do Presidente do NDE 

Foram aprovadas as seguintes recomendações: 1. Duração do mandato do Presidente 
de três anos; 2. A existência de um representante do NDE para participar como 
ouvinte nas reuniões da Coordenação, e vice-versa; 3. Mandato escalonado dos 
membros para obter uma renovação parcial; 4. Importante que o Presidente tenha 
uma vasta experiência no BC&H.  

 

4. Nomeação dos membros titular e suplente do Comitê Assessor do Sistema de 
Bibliotecas  

Os representantes da Coordenação do BC&H no Comitê Assessor de Bibliotecas serão 
a professora Maria Cecília, titular e o técnico administrativo Gabriel Valim, suplente. 

 

5. Disciplinas de Opção Limitada ("tópicos avançados de ciências humanas") 

Professora Maria Carlotto fez uma reflexão acerca da necessidade de se discutir as 
disciplinas que compõem a lista de opção limitada. Sugeriu que esse é um excelente 
momento para essa revisão; incluir disciplinas pensadas para o BC&H sobre temas que 
não estão contemplados na matriz atual, visando o fortalecimento do BC&H como um 
curso em si, e não, uma passagem para os cursos específicos. Ressaltou que é 
importante valorizar o BC&H para que o aluno possa ter como opção, se ele quiser, se 
formar apenas no BC&H. 

Rail alertou sobre a dificuldade da alocação de docentes para disciplinas do BC&H, 
tendo em vista que dependerá dos Centros. 

Ao final das reflexões acerca do tema, ficou acordado que um grupo de trabalho 
composto pelas professoras Maria Carlotto e Maria Cecília, pelos discentes Lucas e 
Gabriel irá elaborar uma proposta estruturada para ser apresentada na reunião da 
Plenária, com a participação do NDE, núcleo responsável por revisar a lista das 
disciplinas de opção limitada.  



 
 

6. Atividades Complementares 

Professor Ramón relembrou que está reservado um dia para que os alunos realizem 
atividades complementares nas grades do terceiro e quarto quadrimestres. No último 
ano, foi formada uma comissão que planejou e organizou atividades para esses dias. A 
questão é se será mantida a mesma estratégia para esse ano. 

Professora Maria Carlotto fez parte da comissão que propôs as atividades 
complementares e relatou as dificuldades que a comissão enfrentou. Explicou que o 
trabalho é pesado, organizar um ciclo semanal de atividades na prática se torna como 
uma disciplina.  

Discente Lucas informou que está sendo criado um centro acadêmico do BC&H e uma 
das propostas desse centro é justamente promover mais atividades complementares 
sobre diversos assuntos da área de humanidade. 

Ao final das discussões, concordou-se que o centro acadêmico com o apoio da 
Coordenação do BC&H ficará responsável por planejar e organizar atividades nos dias 
reservados para atividades complementares.  

Essa proposta será avaliada na próxima reunião da Plenária.  

7. Egressos do BC&H no mercado de trabalho (sugestão da Profa. Paula Braga) 

Este tema será mantido na pauta da próxima reunião da Coordenação.  

Alguns destaques: acompanhar o egresso do BC&H no mercado de trabalho e mapear 
quantos alunos se formaram apenas no BC&H.  

8. Alunos do BC&T nas disciplinas do BC&H 

Lucas, técnico administrativo da Coordenação do BC&H, explicou que esse item de 
pauta foi proposto pelo aluno Pedro. Segundo ele está havendo uma discussão em 
torno das dificuldades que os alunos enfrentam para se matricularem nas disciplinas 
do BC&H. Lucas informou que aumentou a demanda por essas disciplinas, pois os 
alunos do BC&T tem tido um maior interesse por elas. 

Discente Lucas explicou que o problema está relacionado aos alunos que vão pedir 
transferência do BC&T para o BC&H, eles não conseguem se matricular nas disciplinas 
obrigatórias do BC&H, com isso, não conseguem se formar. 

Professor Ramón esclareceu que os alunos matriculados no BC&H tem privilégio na 
matrícula das disciplinas obrigatórias do curso. O aluno que está cursando o BC&T e 
quer se transferir para o BC&H, precisa formalizar sua transferência para ter esse 
privilégio.  

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


