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Projeto Pedagógico 

 
• Todo curso possui um projeto pedagógico, que é o 

documento oficial de informações sobre o 
funcionamento daquele curso na universidade. 
 

• Contém informações importantes, como a matriz 
sugerida, regras de estágio obrigatórios, ementa de 
disciplinas, os objetivos do curso, etc. 
 

• É dever do aluno da UFABC ler o projeto pedagógico do 
seu bacharelado interdisciplinar e do seu curso 
específico. 

• Onde encontrar? 

– Na página do curso; 

– Na página da graduação. 
 



Quadri-
mestres 

Matriz sugerida e recomendações* 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia – Versão 2015 

1º  
 
 

Base 
Experimental 
das Ciências 

Naturais 
(0 3 2) 

Bases 
Computacionais 

da Ciência 
(0 2 2) 

Bases  
Matemáticas 

(4 0 5) 

Estrutura da 
Matéria  
(3 0 4) 

Bases 
Conceituais 
da Energia 

(2 0 4) 

Evolução  
e 

Diversificação 
da Vida na 

Terra 
(3 0 4) 

2º 
  

 
Fenômenos 
Mecânicos 

(4 1 6) 
(Geometria 
Analítica e  
Funções  

de  
uma Variável) 

 

Funções de  
uma Variável 

(4 0 6) 
(Bases 

Matemáticas) 
  

Geometria  
Analítica 

(3 0 6) 
(Bases 

Matemáticas) 

 

Natureza da 
Informação 

(3 0 4) 
(Bases 

Computacionais 
da  

Ciência) 

Biodiversidade:  
interações entre 

organismos e ambiente 
(3 0 4) 

(Não há  
recomendações) 

 
*As disciplinas apresentadas em vermelho configuram apenas sugestões para um 
melhor rendimento e não pré-requisitos.  

 



Quadri
mestres 

Matriz sugerida e recomendações* 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia – Versão 2015 

3º 
  

Transformações 
Químicas  

(3 2 5) 
 (Estrutura da  

Matéria) 
 

Fenômenos 
Térmicos 

(3 1 6) 
(Estrutura da 

Matéria; 
Fenômenos 
Mecânicos e 

Funções de Uma 
Variável) 

 
Funções de Várias 

Variáveis 
(4 0 4) 

 (Geometria 
Analítica e  
Funções de  

Uma Variável) 
 

 
Processamento da 

Informação 
(3 2 5) 
 (Bases  

Computacionais  
da Ciência) 

 

 
4º 

  

 Introdução  
às Equações 
Diferenciais 
Ordinárias 

(4 0 6) 
 (Funções de 

Várias 
Variáveis) 

 

Fenômenos 
Eletromagnéticos   

(4 1 6) 
(Fenômenos 
Mecânicos, 
Geometria 
Analítica, 

Introdução às 
Equações  

Diferenciais 
Ordinárias) 

 

Bases 
Epistemológicas  

da Ciência 
Moderna  

(3 0 4) 
 (Não há) 

Introdução à 
Probabilidade e à 

Estatística 
(3 0 4) 

(Funções  
de  

uma Variável) 

Comunicação  
e Redes  
(3 0 4) 

(Processamento 
da  

Informação) 



Quadri
mestres 

Matriz sugerida e recomendações* 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia – Versão 2015 

5º  
 
 

Estrutura e  
Dinâmica  

Social 
(3 0 4)  

 (Não há) 
 

 
Física Quântica 

(3 0 4)  
(Estrutura da Matéria; 

Fenômenos Mecânicos; 
Fenômenos Térmicos e 

Fenômenos 
Eletromagnéticos) 

 

Bioquímica: estrutura, propriedade e 
funções de biomoléculas 

(3 2 6) 
 (Estrutura da Matéria e 

Transformações Químicas) 
 

6º  
 

Interações Atômicas e Moleculares  
(3 0 4)  

 (Transformações Químicas e Física Quântica) 

 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(3 0 4)  
 (Não há) 

 

9º 
Projeto Dirigido 

(0 2 10) 
(Todas as disciplinas obrigatórias do BC&T) 



Quadri-
mestres 

Disciplinas – Matriz inicial BC&H – (T P I) 

1º  

Temas e 
Problemas em 

Filosofia 
(4 0 4) 

Estado e  
Relações de Poder 

(4 0 4) 

Ciência  
Tecnologia e 
Sociedade 

(3 0 4) 

 
Interpretações 

do Brasil 
(4 0 4) 

 
Identidade e 

Cultura 
(3 0 4) 

2º 
Pensamento 

Crítico 
(4 0 4) 

Bases  
Matemáticas 

(4 0 5) 

Introdução às 
Humanidades e 
Ciências Sociais 

(2 0 4) 

Introdução à 
Economia 

(4 0 4) 

Formação do 
Sistema 

Internacional 
(4 0 4) 

3º  
Ética e Justiça 

(4 0 4) 

Bases 
Computacionais da 

Ciência 
(0 2 2) 

Estrutura e 
Dinâmica Social 

(3 0 4) 

Território e 
Sociedade 

(4 0 4) 

Estudos étnico-
raciais 
(3 0 4) 

4º  
Escolher 1 

disciplina do 
GRUPO* 

Pensamento 
econômico 

(3 0 4) 

Bases 
Epistemológicas  

da Ciência 
Moderna 

(3 0 4) 

Introdução à 
Probabilidade  
e à Estatística  

(3 0 4) 

Desenvolvimento e  
Sustentabilidade 

(4 0 4) 

Grupo* - Estrutura da Matéria (3 0 4); Evolução e Diversificação da Vida na Terra (3 0 4) ou  
Bases Conceituais da Energia (2 0 4) 
** 9º  Recomendação da disciplina obrigatória Prática em Ciências e Humanidades (2 2 4) 
 



Planejamento e Oferta de Disciplinas 
 
 

• O BC&T e o BC&H divulgam anualmente seu planejamento de 

oferta de disciplinas com a quantidade de turmas e os 

turnos de cada uma das disciplinas obrigatórias do curso. 

Pode ser encontrado na página do curso 

(prograd.ufabc.edu.br/bct OU prograd.ufabc.edu.br/bch) 

 
 



Matrícula 

• Período: do dia 02 de agosto até às 23h59min do dia 05 de 
agosto de 2019.  
 

• Ajuste de matrícula: 10 a 12/09 
 
• Site: matricula.ufabc.edu.br 

 
• Ver lista de disciplinas ofertadas, docentes e horários (já 

disponível na página da Prograd) 
 
• Plataformas importantes: UFABC Help, UFABC Matriculas 

(facebook) 



Matrícula 

• Leiam o PDF de orientação do site da Prograd. 
 

• Cuidado com as turmas em inglês e semipresenciais. 
 

• Fiquem atentos à quantidade de créditos a serem 
cursados, e também à quantidade da soma T+P e I das 
disciplinas! Matrícula consciente é o primeiro passo para um 
bom rendimento. 
 



Matrícula 

• Disciplinas obrigatórias dos BIs para o segundo 

quadrimestre: preenchimento ordem de solicitação no 

seu campus e turno.  

 

• Demais disciplinas entram no critério de concorrência: 

– Turno, seguido por maior CR (Coeficiente de Rendimento), no caso de 

disciplinas obrigatórias 

– Turno, seguido de maior CP (Coeficiente de Progressão), no caso das 

demais disciplinas 

 

 

 

 

  



Matrícula 

• Cada sessão expira em 20 minutos, escolha suas turmas com 
antecedência, ao término deste tempo o Sistema de 
Matriculas irá automaticamente encerrar seu login e os dados 
não serão registrados, portanto será necessário refazer sua 
matrícula. 
 

• Não se esqueça de guardar o comprovante de solicitação de 
matrícula que será encaminhado para seu e-mail 
institucional. 
 

• O aluno que tiver sua matrícula deferida em turmas com 
solicitações igual ou superior a 150% do número de vagas 
não poderá excluí-la no ajuste de matrículas, conforme 
previsto na Resolução ConsEPE n° 201, artigo 2º, parágrafo 
3º. 

 

 















Algumas questões para a matrícula ...   

 

1. Escolha e quantidade de disciplinas (tempo de estudo e 
dedicação);  

 

2. Observar TPI e recomendações das disciplinas; 

 

3. Melhor matricular-se em um número menor de 
disciplinas em vez de várias (se não tiver tempo e 
disciplina para dedicação). 

 

 
 
 



Plantão para a 1ª 
matrícula 
 
A2 – L001, 2/8, 10h às 
14h, Campus SBC 
(Aberto a estudantes 
de ambos os BIs) 

Ainda tem incertezas? 



1º ajuste de matrículas 

• 10 a 12/9 

• As vagas disponíveis são aquelas que não foram preenchidas 

na matrícula, somadas à oferta de novas turmas; 

• O número de vagas disponíveis oscila de acordo com as 

alterações efetuadas durante o processo; 

• O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição; 

• O aluno poderá fazer alterações até o encerramento do 

sistema, e será validada somente a última alteração 

realizada. 

 

 

 



Regras para o cancelamento de disciplinas 

 

• 2 disciplinas por quadrimestre. 

 

• Prazo: Final da primeira semana do quadrimestre letivo 
(29/09).  

 

• Durante a vida acadêmica, o aluno só poderá cancelar uma 
mesma disciplina uma única vez. 

 

• O aluno não poderá cancelar a matrícula de disciplinas em que 
tenha sido anteriormente reprovado por frequência. 

 

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 

2º ajuste de matrículas 

 

•Vagas remanescentes do cancelamento serão ofertadas na 
segunda semana (12h de 2/10 até 12h de 3/10). 

 

•  O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição. 
 
 

Trancamento de matrícula 

• Sem justificativa: até o final da sexta semana de aula (1/11), 
limite de 3 durante a graduação; 

 

• Com justificativa (trabalho, saúde, serviço militar, etc.): até o 
último dia do quadrimestre, limite de 6 durante a graduação 
ou quantos forem necessários em caso de saúde e serviço 
militar). 

 
 
 
 



APOIO 

• Guia do Estudante  – site da PROGRAD 

 

• Apresentações ACOLHE UFABC 2019: 
http://prograd.ufabc.edu.br/acolhe2019 

 

• Calendário Acadêmico 2019 – site da PROGRAD 

 

• CAE – Central de Atendimento ao Estudante 

 

• Orientações Pedagógicas – DEAT Divisão de Ensino e 
Aprendizagem Tutorial 

 

 



Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial 
(DEAT) - PROGRAD 

 

 
Localização 

 

Campus Santo André – Bloco A – Térreo, torre I. Telefone: 4996 
7911. 
 
 
 
Campus São Bernardo – Bloco Alfa I – Térreo. Telefone: 2320 
6110/2320 6111 

 

 

deat.prograd@ufabc.edu.br 

 
  


