
 
 

4ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do BC&H de 2017 

Data: 26/06/2017 

Horário: 14h 

Local: sala 102 – Bloco Alpha 1  

Presentes: Anastasia Guidi Itokazu. Artur Zimerman, Carlos Eduardo Ribeiro. Convidados: 

Paula Braga. Tatiana Lima Ferreira.  

Ausências justificadas: Arilson da Silva Favareto, Giorgio Romano Schutte e Ruth Ferreira 

Santos Galduroz. 

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

 

Pauta: 

1. Ata da reunião de 04/05/2017  

2. Eleição do vice-presidente 

3. Escolha dos suplentes 

4. Revisão das disciplinas de opção limitada 

5. Novas disciplinas de opção limitada d BC&H 

6. Egressos do BC&H 

 

Por falta de quórum não houve discussão a respeito dos temas citados acima, apenas um 

encaminhamento dos itens mais urgentes 3, 4 e 6. Os demais itens continuam na pauta da 

próxima reunião.  

Escolha dos suplentes 

Será encaminhado um e-mail a todos os membros do NDE solicitando a indicação de um 

suplente no prazo de 15 dias. 

 

Revisão das disciplinas de Opção Limitada 

Será enviada por e-mail a planilha com a relação das disciplinas de opção limitada 

sugeridas pelos cursos específicos vinculados ao BC&T e BC&H, para que cada membro 

indique na planilha as disciplinas que devem permanecer na lista. 

 

 



 
 

Egressos do BC&H 

Professora Paula Braga apresentou sua proposta que consiste num estudo sobre qual o 
posicionamento profissional dos egressos do BC&H. Sugeriu fazer um levantamento na 
Prograd sobre o número de diplomas emitidos apenas do BC&H, e a partir daí, fazer uma 
pesquisa sobre qual o posicionamento profissional desses diplomados. Sugeriu também, 
juntamente com o NDE, fazer um mapeamento sobre as possibilidades profissionais para 
o formando do BC&H. Além disso, propôs procurar empresas da região do ABC para fazer 
uma apresentação institucional do BC&H, a fim de que essas empresas entendam o 
Bacharelado em Ciências e Humanidades e possam acolher os estudantes e egressos do 
curso. Essa proposta será relevante para esclarecer aos nossos estudantes onde um 
Bacharel em Ciências e Humanidades pode atuar profissionalmente, para fortalecer a 
identidade do curso e diante da atual situação econômica, com o relevante corte do 
número de bolsas permanências, nossos alunos estão precisando com urgência de uma 
posição profissional no mercado de trabalho. 

Professora Anastasia, presidente do NDE, concordou com a proposta, sugeriu que os 
problemas afetivos que vêm sendo relatados pelos alunos como resultantes dos cortes 
nas bolsas de permanência e ausência de espaços de convívio em uma estrutura 
quadrimestral onde já não há turmas que se mantenham juntas ao longo do curso sejam 
tratados em outra pauta e encerrou a reunião. 

 

 

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


