
 
 

2ª Reunião da Coordenação do BC&H C/ NDE 

Data: 24/06/2014 

Horário: 14h 

Local: sala 104 - 1º andar do Bloco Alpha 1 – campus SBC 

Participantes: Ana Maria Dietrich, Anastasia Guidi Itokazu, Arilson da Silva Favareto, Gabriela 

Spanghero Lotta, Giorgio Romano Schutte, José Blanes Sala, José Henrique Souza, Luiz 

Fernando B. Martin, Marcos Vinícius Pó, Patrícia Del Nero Velasco e Ramón Vicente Garcia 

Fernandez. 

Apoio administrativo: Tânia V. Teruel Sywon. 

 

 

1. Informes:  

1. Professor Arilson informou a respeito da visita dos avaliadores do MEC para o 

reconhecimento do BC&H, que ocorrerá nos dia 07 e 08 de agosto. Solicitou a colaboração dos 

membros da Coordenação e do Núcleo Docente Estruturante para participarem das reuniões 

que forem solicitadas pelos avaliadores. Lembrou que é necessário atualizar o sistema 

Atributos Docentes com a produção científica dos últimos três anos.  

 

2. Professor Arilson informou que a Pró-Reitoria de Graduação enviou um e-mail a todos os 

coordenadores a respeito do calendário para o encaminhamento dos processos de revisão dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos, que serão discutidos em conjunto na Comissão de 

Graduação.  

 

 

 

 

2. Encaminhamentos:  

1. Ata da reunião de 05/02/2014 aprovada. 

 

2. Representação no Programa de Educação Tutorial - PET e Comitê de Extensão 

Universitária - CEU 

O professor Luís Roberto de Paula representará a Coordenação do BC&H no CEU. 

Professor Arilson solicitou aos coordenadores presentes para verificarem com os 

demais docentes se há interessados em representar a Coordenação do BC&H no PET.  

 

3. Recomposição da Vice-Coordenação do BC&H 

Professor Arilson informou que a professora Anastasia Guidi assumirá a Vice-

Coordenação do BC&H, ao que o colegiado da Coordenação não apresentou objeções.   

 

 

 

 



 
 

4. Ajustes no Projeto Pedagógico do BC&H 

Professor Arilson apresentou uma nova proposta de matriz para o BC&H, gerada a 

partir da apresentação do primeiro esboço. Essa versão buscou contemplar as 

expectativas e entendimentos que decorreram das reuniões com os discentes, 

plenárias de quatro cursos específicos e demais discussões coletivas. 

Em debate, diversos membros elencaram sugestões de aprimoramento da matriz 

apresentada, que serão, posteriormente, incorporadas pelo professor Arilson em uma 

nova versão, a ser discutida até a próxima reunião da Coordenação.  

Finda as discussões, acordou-se que na próxima reunião da Coordenação serão 

discutidas as novas ementas e eventuais ajustes nesse segundo esboço. Para cada 

ementa, um docente ficará responsável pelo debate e elaboração de uma proposta 

juntamente com seus pares.   

 

Abaixo, seguem a divisão de tarefas e os prazos acordados: 

Nome da disciplina Professor (es) responsável (is) 

Introdução às Humanidades e Ciências Sociais Arilson 

Introdução à Economia Ramón / Henrique 

História e Pensamento Econômico Ramón / Henrique 

Ética e Justiça Blanes 

Formação do Sistema Internacional Giorgio 

Interpretações do Brasil Ana 

Práticas Científicas Gabriela / Marcos 

 

Tarefas Prazos 

Responsáveis pelas ementas encaminham suas 
propostas para a Coordenação do BC&H 

10 ou 11 de julho 

Coordenação circula todas as propostas recebidas 11 de julho 

Encaminhamento de sugestões para os responsáveis 
pelas ementas 

15 de julho 

Reunião da Coordenação para debater e aprovar as 
ementas e a nova matriz 

16 de julho 

Reunião da Plenária para apresentação das 
propostas finais 

23 de julho 
 

Coordenação do BC&H encaminha para a Prograd o 
Projeto Pedagógico revisto 

Início de agosto 

 

 

 

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


