
 
 

3ª Reunião da Coordenação do BC&H C/ NDE 

Data: 16/07/2014 

Horário: 14h 

Local: sala 106 - 1º andar do Bloco Alpha 1 – campus SBC 

Participantes: Anastasia Guidi Itokazu, Arilson da Silva Favareto, Gabriela Spanghero Lotta, 

Giorgio Romano Schutte, Luiz Fernando B. Martin, Marcos Vinícius Pó, Paulo Tadeu da Silva e 

Ramón Vicente Garcia Fernandez. 

Apoio administrativo: Tânia V. Teruel Sywon. 

 

 

1. Informes:  

1. Professor Arilson reforçou o pedido de apoio aos coordenadores para a visita de 

reconhecimento do BC&H. Solicitou que participem das reuniões que serão solicitadas pelos 

avaliadores e mobilizem os alunos para que também participem. Informou que, em reunião 

com a Prograd, foi citado que alguns avaliadores têm solicitado o plano de ensino das 

disciplinas. No âmbito do BC&H não havíamos formalizado uma discussão coletiva sobre os 

planos de ensino, por isso irá contatar os coordenadores de disciplinas para reunir esse 

material.   

 

2. Professor Arilson informou que participou da última reunião que o BC&T promoveu sobre a 

reforma em seu Projeto Pedagógico. Na ocasião, foi recolocada em pauta a discussão a 

respeito da disciplina Introdução à Probabilidade e Estatística com conteúdo adaptado para as 

Humanidades. Mas, ponderou que essa discussão já foi feita no âmbito da Comissão de 

Graduação e, na ocasião, foi reprovada sob o argumento de que deve ser evitado adaptar 

conteúdos para as disciplinas compartilhadas. Também, esteve em pauta a discussão a 

respeito de complexificar a disciplina Bases Matemáticas, com o argumento de que há um 

espaço entre Bases Matemáticas e Funções de Uma Variável e que é necessário incluir 

conteúdos para aproximá-las. Nesse aspecto, argumentou que há indícios de um problema 

estrutural com essa disciplina, pois ano após ano, há reprovações em todas as turmas de 40% a 

60%. Apesar disso, considera importante manter essa disciplina na matriz do BC&H. Sugeriu à 

Prograd assumir a responsabilidade de monitorá-la nos próximos três anos e se mantiver esse 

índice, propor um ajuste estrutural. Sobre a disciplina Energia, Origens, Conversão e Uso, 

segundo os encaminhamentos do BC&T, informou que é provável que deixe de ser obrigatória 

para o BC&T, portanto o BC&H deverá refletir se faz sentido mantê-la como obrigatória em sua 

matriz. Professor Arilson aproveitou a oportunidade e sugeriu uma reformulação no Curso de 

Inserção Universitária. Propôs que sejam ofertados dois cursos ao aluno ingressante: 

preparatório de Matemática e introdução à Ciência, que poderiam ser ministrados pelos 

alunos de Pós-Graduação que fazem estágio de docência.   

 

 

 

 



 
 
2. Encaminhamentos:  

1. Ajustes no P.P. do BC&H 

 

Professor Luiz Fernando relatou que a Plenária da Filosofia acordou que a disciplina Temas e 

Problemas em Filosofia se mantem na matriz sem alterações. Pensamento Crítico se mantem 

com quatro créditos. Bases Epistemológicas da Ciência Moderna permanece na matriz, mas a 

ementa será alterada. Solicitou manter a disciplina Nascimento e Desenvolvimento da Ciência 

Moderna como disciplina optativa. 

 

Sobre o compartilhamento de disciplinas, professor Arilson relembrou que após a 

reformulação da matriz, será renegociado com os diretores de Centro toda a pactuação de 

créditos e a distribuição de disciplinas. Alertou que as disciplinas devem ter uma formatação 

que permita o compartilhamento. Sobre a disciplina de Estudos Étnicos-Raciais, informou que 

algumas pessoas tem o entendimento de que é obrigatória para os cursos na área de 

educação, embora já existam disciplinas que contemple em partes esse conteúdo. 

 

Ficou acordado que a Coordenação irá encaminhar as ementas novas e modificadas para 

serem discutidas na Plenária do BC&H.  

 

Professor Giorgio conversará com o professor Gilberto Rodrigues sobre a ementa da disciplina 

Ética e Justiça que ficou pendente. 

 

Sobre a convalidação de disciplinas, o BC&H tentará adotar os mesmos critérios do BC&T e 

caso haja divergências a Coordenação adotará seus próprios critérios.  

 

O documento em anexo foi elaborado em consonância com as discussões do colegiado e será 

submetido à apreciação da Plenária.  

 

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


