
 
 

3ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do BC&H de 2017 

Data: 04/05/2017 

Horário: 14h 

Local: sala 206 – Bloco Alpha 1  

Presentes: Ana Maria Dietrich, Anastasia Guidi Itokazu, Artur Zimerman, Fenando Cássio, Ruth 

Ferreira Santos Galduroz e Vitor Eduardo Schincariol. 

Ausências: Arilson da Silva Favareto, Carlos Eduardo Ribeiro e Giorgio Romano Shutte. 

Convidado: Ramón Garcia Fernandez 

Apoio administrativo: Lucas Furtado, Rosimary Matos. 

 

 

Eleição do NDE 

 

Foi definida, na última reunião do Colegiado do BC&H, a duração do mandato do Presidente do 

NDE. Acordou-se que o mandato terá a duração de três anos, período idêntico aos dos demais 

membros do Núcleo. 

 A Professora Ruth sugeriu que, dentre os presentes, os docentes manifestassem seu interesse 

em presidir o NDE. A Professora Anastasia manifestou seu interesse e todos os membros 

presentes concordaram com o seu nome para a presidência.  

O grupo decidiu que a escolha do vice-presidente será realizada na próxima reunião do NDE. 

 

 

SIGAA 

 

Lucas Furtado informou sobre a implantação do novo sistema integrado SIGAA e a dificuldade 

em cadastrar três disciplinas obrigatórias entre as quais o aluno deve optar por cursar uma 

delas no quarto quadrimestre, passando automaticamente as outras duas a serem de opção 

limitada.  

 

Em reunião sobre a implantação do SIGAA, foi explicado que o sistema aceita apenas três 

categorias de disciplinas: as obrigatórias, as de opção limitada e as livres; por isso seria difícil 

cadastrar no sistema essa escolha que o aluno pode fazer. Foi sugerida, nesta reunião, que 

fosse verificada a possibilidade de duas dessas três disciplinas serem ofertadas como opção 

limitada. 

 

O NDE decidiu que o sistema operacional não pode se sobrepor ao projeto pedagógico, 

votando assim na permanência da trinca. O NDE entende que manter esta escolha feita pelo 

aluno é relevante para preservar o caráter interdisciplinar dos BIs.  

         

 

 

 

 



 
 
                                             

Revisão das disciplinas de opção limitada 

 

Ficou acordado que será enviada uma C.I. para todas as coordenações de cursos que não 

responderam ao e-mail da Coordenação do BC&H solicitando sugestões de disciplinas para 

serem incorporadas no rol de disciplinas de opção limitada do BC&H. 

As C.I.s serão enviadas pela Coordenação do BC&H aos Coordenadores de curso com prazo de 

15 dias. Para as C.I.s não respondidas, a resposta será cobrada dos Diretores de Centro.  

Caso não haja resposta, o NDE discutirá quais disciplinas serão incorporadas à lista de 

disciplinas de opção limitada do BC&H. 

 

 

Criação de e-mail específico para o NDE 

 

A Professora Ruth sugeriu a criação de um e-mail específico para o NDE. A sugestão foi 

aprovada pelo Núcleo e será efetivada pela Coordenação do BC&H. 

 

 

Criação de disciplinas de opção limitada 

 

O Professor Ramón informou ao NDE sobre a proposta de criação de três disciplinas com 

ementa aberta para assuntos interdisciplinares. Estas disciplinas versarão sobre tópicos 

especiais e serão ofertadas como opção limitada do BC&H. A proposta precisa ser aprovada e 

voltará a ser discutida na próxima reunião do NDE para análise. 

 

 

 

 

Rosimary Matos 

Assistente Adm. 


