
 
 

2ª reunião da Coordenação do BC&H de 2017 

Data: 19/06/2017 

Horário: 14h 

Local: sala 101 – Bloco Alpha 1  

Presentes: Alexei M. Veneziani. Anastasia Guidi. Antonio Marcos Roseira. Lucas Boin Boutin. 

Maria Caramez Carlotto. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis. Ramón Vicente Garcia 

Fernandez. Suze Piza.  

Ausentes justificados: Arilson Favareto. Gerardo Alberto Silva. Giorgio Romano. José Blanes 

Sala. Marcos Vinícius Pó. Paula Braga. Sidney Jard da Silva. Wilson Mesquita.  

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

 

 

Informes: 

1. Planejamento de disciplinas 2018 

Lucas apresentou a primeira versão do planejamento de disciplinas de 2018 que ainda precisa 
ser aprovada pela Plenária. Explicou que no quadrimestre ideal serão alocadas quatro turmas 
de cada disciplina, sendo duas por período. As exceções serão Bases Computacionais da 
Ciência que é uma disciplina de laboratório com dez turmas, sendo cinco em cada período, e 
Práticas em Ciências e Humanidades que demanda uma interação maior entre aluno e 
professor, e, portanto, as turmas são menores, logo há mais turmas do que as demais 
disciplinas, sendo dez no total, seis no primeiro quadrimestre, duas no segundo e duas no 
terceiro.  

Com relação às turmas extras de demanda reprimida, explicou que todas as disciplinas que 
excederam a demanda desse ano maior que noventa vagas, serão contempladas com turmas 
extras no próximo ano. Essas turmas serão ofertadas no quadrimestre anterior ao ideal, para 
evitar que os alunos que ainda estão cursando a disciplina, sem saber se serão aprovados ou 
não, façam a matrícula para o próximo quadrimestre.  

Ficou acordado com o professor Alexei que, no caso das turmas extras da disciplina de Bases 
Matemáticas, o critério de oferta será o mesmo das demais disciplinas, ou seja, a turma extra 
será ofertada antes do quadrimestre ideal; e para a disciplina de Introdução à Probabilidade e 
à Estatística, será adotado o mesmo critério do BC&T, demanda reprimida no terceiro 
quadrimestre. 

O Centro Acadêmico informou que irá realizar uma pesquisa de demanda reprimida entre 
todos os alunos para saber quais as disciplinas obrigatórias do BC&H ainda não foram 
cursadas. 

Professora Suze relatou problemas com o programa de assistência ao docente, onde alunos do 
mestrado podem dar apoio em alguma disciplina na graduação. Por conta das regras desse 
programa, acabou ficando sem apoio de dois alunos que iriam auxiliá-la.  



 
 
Alguns professores relataram graves problemas que os alunos estão enfrentando em relação à 
forma de um docente ministrar uma disciplina. Foi sugerido um seminário onde a pauta seria 
discutir os objetivos das disciplinas obrigatórias do BC&H.  

Encaminhamentos: 

1. Ata da reunião de 03/04/2017  
 
Aprovada por unanimidade. 

 

2. Novas disciplinas de opção limitada 

Professora Maria Carlotto explicou que a proposta de criação das três novas disciplinas de 
opção limitada do BC&H foi bem recebida por parte dos docentes, mas suscitou debates por 
parte dos estudantes, sobretudo em relação ao conteúdo dessas disciplinas. Informou que a 
partir do retorno do NDE irá programar uma discussão com os alunos. 

Professor Alexei sugeriu que algum curso específico vinculado ao BC&H adote em sua matriz 
essas novas disciplinas de opção limitada, acredita que desta forma ficaria mais viável a sua 
implementação, visto que a alocação de docentes geralmente é feita pelos Coordenadores de 
cursos junto com os Diretores de Centros.  

Professor Ramón ponderou que a sugestão do professor Alexei facilitaria de certa forma a 
implementação. Por outro lado, prefere manter essas disciplinas no BC&H e não nos cursos 
específicos. Por se tratar de disciplinas de opção limitada, elas serão ofertadas quando houver 
professores voluntários, quando não houver, não se oferece. 

Após discussões e esclarecimentos, ficou sugerido que essas disciplinas também sejam opção 
limitada dos cursos específicos vinculados ao BC&H e, a partir da sua aprovação, que seja feita 
uma ampla divulgação entre os Centros para que todos os docentes tenham ciência da criação 
desse espaço institucional na grade do BC&H. 
 

3. Composição do NDE / Suplentes 

Ficou acordado que os membros do NDE poderão indicar seus respectivos suplentes. 

Os professores sugeriram discutir o sentido do NDE para que suas funções não se 
sobreponham á plenária e ao colegiado.  

 
4. Egressos do BC&H 

Item encaminhado à pauta do NDE. 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


