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Ata nº 001/2014/Coordenação BCT  
 
 
Ata da I Reunião Extraordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, realizada 1 
às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de março de dois mil e quatorze, na sala trezentos e 2 
um, torre e um do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 3 
cinco mil e um, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Bacharelado em 4 
Ciência e Tecnologia, professor Wesley Góis e contou com a presença dos seguintes membros: 5 
Jeroen Shoenmaker, Representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 6 
Aplicadas (CECS); Janaína de Souza Garcia, Representante docente do Centro de Ciências Naturais 7 
e Humanas (CCNH); Ivaldo Pessoa de Carvalho, Representante dos discentes; e Eneyas Dutra 8 
Barbosa, Representante dos técnico-administrativos. Ausência justificada: Paula Ayako Tiba, 9 
Representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Apoio 10 
Administrativo:  Marcia Soares, Secretária Executiva. Apoio Pedagógico: Marcella dos Santos 11 
Abreu, Técnicos em Assuntos Educacionais. Professor Wesley cumprimentou a todos e iniciou a 12 
reunião às quatorze horas e trinta e cinco minutos, informando os itens da pauta a serem discutidos, a 13 
saber: 1) Calendário de reuniões 2014; 2) Evento: História, Avaliação e Perspectivas do Projeto 14 
Pedagógico BC&T/UFABC (segunda etapa); 3) Núcleo Docente Estruturante (NDE); 4) 15 
Reconhecimento BC&T; e 5) Proposta de Instrução Normativa para a Resolução ConsEPE n 120 16 
(Revisão de conceito). Informes: 1) Professor Wesley relatou sobre a grande demanda de 17 
participações em reuniões da PROGRAD, bem como comitês, comissões e conselhos da UFABC, 18 
atribuída a ele e à professora Itana.  Diante do exposto, solicitou representantes da Coordenação para 19 
participarem das reuniões realizadas com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI/UFABC) e 20 
das reuniões do Comitê de Extensão (CEU/UFABC). Os representantes eram, respectivamente, o 21 
servidor Allan Xavier e a professora Itana. Para as reuniões com o NTI, foi sugerido o servidor 22 
Eneyas Barbosa. Não houve manifestação contrária. Já para as reuniões do CEU, encaminhou-se por 23 
solicitar manifestação de interesse, via e-mail a todos os membros da Coordenação, e também 24 
conversa com a professora Paula Tiba. 2) Professor Wesley informou sobre a necessidade de 25 
realização de processo eleitoral para representante discente na Plenária do curso. Informou, ainda, 26 
que a Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROGRAD dará o auxílio para as etapas do 27 
processo, e sobre a necessidade de um docente participar da Comissão Eleitoral. Professora Janaína 28 
manifestou interesse em participar. Não houve manifestação contrária. 3) Eneyas observou que nesse 29 
ano a matrícula do ENEM teve um preenchimento de vagas dentro da normalidade e que ocorrerá a 30 
segunda chamada da lista de espera do SISU nos próximos dias. Estima-se que terá 31 
aproximadamente quatrocentas vagas. Ressaltou que houve uma mudança de estratégia referente ao 32 
intervalo de chamada, passando a ter um espaço maior entre chamadas, além de ter sido adotada uma 33 
transparência maior na divulgação dos resultados de classificação dos alunos. 1) Calendário de 34 
reuniões 2014: Professor Wesley informou sobre todos os compromissos que a Coordenação 35 
(Coordenador e Vice) tem, além de sua carga didática para o quadrimestre vigente. Encaminharam-se 36 
duas sugestões de datas para realização das reuniões, a saber: a segunda segunda-feira de cada mês 37 
ou a segunda quarta-feira de cada mês com início às dezesseis horas e término às dezoito horas. A 38 
consulta será realizada, via e-mail, a todos os membros da Coordenação para manifestação de 39 
preferência, tendo em vista a ausência de alguns dos membros. Não houve manifestação contrária. 2) 40 
Evento: História, Avaliação e Perspectivas do Projeto Pedagógico BC&T/UFABC (segunda 41 
etapa): Professor Wesley relembrou que em meados do mês de outubro do ano passado o Prof. Luiz 42 
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Bevilacqua esteve na UFABC realizando apresentação para dar início a primeira etapa do evento. 43 
Relatou que, após esta apresentação, a Coordenação do BC&T e sua equipe começaram a trabalhar o 44 
formato da segunda etapa do evento. Decidiu-se pelo convite aos docentes seniores, que estruturam o 45 
projeto pedagógico do curso, para apresentações dos eixos com fala de trinta minutos, bem como os 46 
coordenadores de disciplinas do quadrimestre vigente, relatando o trabalho que vem sendo realizado. 47 
Informou que a partir do dia vinte do mês corrente terá início as atividades dos seminários, sendo o 48 
eixo “Estrutura da Matéria” o primeiro e último será realizado no início do mês de abril. Observou 49 
que os seminários não são deliberativos. Estes subsidiarão o trabalho de revisão do projeto 50 
pedagógico do curso, seguindo o fluxo de aprovação nas comissões e conselhos da universidade. 51 
Informou que a divulgação do evento à comunidade ainda não foi realizada, mas que a previsão é de 52 
que seja feita até amanhã. Professora Janaína sugeriu o envio de e-mail de lembrete a cada véspera de 53 
seminário à comunidade. Observou que a solicitação feita à Assessoria de Comunicação e Imprensa 54 
da UFABC não poderá ser atendida. A Assessoria justificou o não atendimento devido ao número de 55 
dias de filmagens solicitado (seis). 3) Núcleo Docente Estruturante (NDE): Professor Wesley 56 
observou que estava em vigor uma portaria da Reitoria, publicada no ano de dois mil e dez que não 57 
constava nomes, tendo assim a necessidade de publicar a nomeação do Núcleo Docente Estruturante 58 
(NDE) do curso. A Coordenação do BC&T, com o aceite dos diretores de centro, definiu alguns 59 
nomes, bem como recebeu indicação de docentes envolvidos com os eixos. Ressaltou que todos os 60 
docentes, membros da Coordenação, foram nomeados membros do NDE. E, ainda, a 61 
responsabilidade dos diretores de centro em comunicar os docentes nomeados lotados em seus 62 
centros. 4) Reconhecimento BC&T: Professor Wesley relatou que, no mês de fevereiro, a 63 
Coordenação recebeu a informação da abertura do sistema e-mec para inserir os dados do curso para 64 
o reconhecimento do curso no câmpus São Bernardo do Campo. O prazo para inserção de dados é de 65 
quinze dias. Informou que, apesar dos esforços, ainda havia muitos docentes com informações a 66 
preencher no “Sistema Atributos Docentes” da UFABC. Observou que a Coordenação trabalhou em 67 
parceria com os Centros para finalizar as pendências, contando com a ajuda do professor Jesús 68 
Mena-Chalco que, gentilmente, nos ajudou com um programa que extrai dados do currículo Lattes. A 69 
servidora Marcella observou que muitos docentes não inseriram os documentos comprobatórios, 70 
sendo necessária ação em parceira com os Centros para finalizar esta etapa. Informou sobre a 71 
necessidade de negociação com a Biblioteca referente aos livros constantes no documento 72 
protocolado no sistema e-mec. Informou, ainda, que já foi negociada a possibilidade de mobilidade 73 
de livros entre câmpus, oportunizando ao aluno a retirada e devolução. Comunicou que a Biblioteca 74 
abrirá um novo processo para aquisição de livros no mês de março, e que a Coordenação do BC&T 75 
tentará incluir o maior número possível de livros para completar a quantia de vinte e nove livros por 76 
aluno referente à bibliografia básica, sendo possível apresentar o processo aos avaliadores do MEC. 77 
Professor Wesley relatou que vem sendo feito trabalho com os coordenadores de disciplinas no 78 
sentido de verificação de disponibilidade das bibliografias descritas nos Planos de Ensino na 79 
Biblioteca da UFABC, bem como a possibilidade de compra de títulos. A servidora Marcella 80 
ressaltou que foi declarado, no documento protocolado no e-mec, que há uma equipe do BC&T para 81 
atender os alunos, bem como a permanência do professor Wesley em alguns dias da semana no 82 
câmpus São Bernardo. Destacou que a nota obtida no câmpus São Bernardo não poderá ser menor do 83 
que a obtida no câmpus Santo André (cinco). 5) Proposta de Instrução Normativa para a 84 
Resolução ConsEPE n 120 (Revisão de conceito): Professor Wesley fez um breve relato sobre o 85 
porquê da proposição da Instrução Normativa. Explicou o processo que vinha sendo adotado para a 86 
resolução que trata da revisão de conceito e algumas dificuldades encontradas. Ressaltou que a 87 
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expectativa, com a aprovação da instrução normativa, é de que o processo se torne mais imparcial. 88 
Comunicou que o documento será enviado aos membros da coordenação para análise e envio de 89 
contribuições, e que na próxima reunião será submetido para aprovação. Ressaltou que os 90 
coordenadores de disciplinas obrigatórias do curso já tem ciência do documento, vez que este gerará 91 
uma nova atividade para o coordenador. Informou que não houve manifestação contrária por parte 92 
dos coordenadores. Professora Janaína observou que os fluxos e prazos estabelecidos na Resolução 93 
ConsEPE nº 120 deverá ser cumprido, citando o exemplo da vista de prova que muitas vezes não é 94 
realizada. Professor Wesley observou que o filtro das solicitações de alunos deve ser feito na Divisão 95 
Acadêmica da PROGRAD, não cabendo à Coordenação esta tarefa. Eneyas destacou que a vista de 96 
prova não há como um servidor fazer verificação, e que se fosse criado um protocolo para o aluno 97 
que realizou a vista de prova o processo seria muito burocratizado. Sugeriu que fosse inserido no 98 
Calendário Acadêmico o período para solicitar a revisão de conceito (sete dias após o início do 99 
quadrimestre posterior). Nada mais havendo a tratar, professor Wesley Góis agradeceu a presença de 100 
todos, e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e seis minutos, da qual eu, Marcia Soares, 101 
lavrei a presente ata aprovada pelo Coordenador do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia 102 
(BC&T), professor Wesley Góis. 103 
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