
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Graduação 
Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7041 
coordenacao_bct@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 002/2014/Coordenação BCT  
 
 
Ata da I Reunião Ordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, realizada às 1 
dezesseis horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e quatorze, na sala trezentos e sete, torre um 2 
do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 3 
Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Bacharelado em Ciência e 4 
Tecnologia, professor Wesley Góis e contou com a presença dos seguintes membros: Jeroen 5 
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); Paula Ayako Tiba, Representante docente do Centro de Matemática, 8 
Computação e Cognição (CMCC); Ivaldo Pessoa de Carvalho, Representante dos discentes; e Rail 9 
Ribeiro, Representante dos técnico-administrativos. Ausência justificada: José Fernando Queiruga 10 
Rey, Representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 11 
(CECS). Apoio Administrativo:  Leone da Silva, Assistente Administrativo e Marcia Soares, 12 
Secretária Executiva. Professor Wesley cumprimentou a todos e iniciou a reunião às dezesseis horas 13 
e treze minutos, informando os itens da pauta a serem discutidos, a saber: 1) Deliberar sobre a 14 
Instrução Normativa (Revisão de conceito); 2) Avaliação de disciplinas; 3) UFABC para todos. 15 
Informes: 1) Professor Wesley informou que o calendário proposto para as atividades de revisão do 16 
projeto pedagógico do curso foi enviado, via e-mail, aos membros da Coordenação. Informou, ainda, 17 
que esteve participando das discussões de dois grupos de trabalho e, que há grupos, como o eixo 18 
“Representação e Simulação”, pautando alteração de créditos para as disciplinas “Geometria 19 
Analítica” e “Introdução à Probabilidade e à Estatística”, contrariando as orientações dadas pela 20 
Coordenação em cada reunião realizada por eixo. Ressaltou que a alteração de créditos nas 21 
disciplinas obrigatórias do curso impacta nos cursos específicos vinculados ao BC&T, bem como no 22 
quadro de docentes e estrutura de salas de aula. Comentou que a proposta era de rever os conteúdos 23 
das disciplinas e a distribuição destes com ou sem alteração da nomenclatura da disciplina. Professor 24 
Jeroen ratificou a informação sobre a orientação de alteração de crédito dada pela Coordenação. O 25 
eixo “Estrutura da Matéria” está discutindo a eliminação da disciplina “Interações Atômicas e 26 
Moleculares”, no entanto, distribuirão o conteúdo e créditos desta nas outras disciplinas que 27 
compõem o eixo. Relatou que o eixo “Humanidades” realizará reunião na próxima semana e contará 28 
com sua participação, bem como da professora Itana. Já o eixo “Energia” a discussão recai sobre a 29 
disciplina “Energia: Origem, Conversão e Uso”, tendo em vista que o professor Eduardo Novais 30 
declarou que os docentes que ministram as disciplinas ligadas aos “fenômenos”, em sua maioria, 31 
estavam satisfeitos com o formato que vem sendo executado. Quanto ao eixo “Transformações” 32 
explicou que está no aguardo da confirmação do professor Rodrigo Cordeiro sobre a data para a 33 
reunião. Observou que na primeira quinzena do mês de maio será realizada reunião a fim de fazer a 34 
interseção dos eixos do curso. 2) Professor Wesley questionou a professora Paula sobre sua 35 
participação nas reuniões do Comitê de Extensão. Professora Paula comentou que tem participado 36 
das reuniões, mas que não há nenhum informe a ser passado que envolva o BC&T. 3) Professor 37 
Wesley abordou a alteração na equipe de servidores do BC&T. Informou que os dois técnicos em 38 
assuntos educacionais, Allan Xavier e Marcella Abreu, não fazem mais parte da equipe. Esclareceu 39 
que a equipe é a nova equipe é composta pela servidora Marcia Soares, Secretária Executiva e por 40 
dois Assistentes em Administração, Leone Silva e Lucas Orsatti. Destacou que a nova equipe do 41 
BC&T trabalhará com atividades administrativas, perdendo assim o “olhar” pedagógico que tinha 42 
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com os técnicos em assunto educacionais. Explicou que um grupo assessor de servidores, formado 43 
basicamente por técnicos em assunto educacionais, foi formado na PROGRAD para trabalhar com as 44 
atividades exercidas no BC&T, sendo ampliadas para toda a Universidade. Citou o exemplo do 45 
estudo de planejamento de oferta de disciplinas do BC&T que será demandado a este grupo, mas que 46 
não há a figura que demandará as atividades relativas ao curso (Pró-Reitor de Graduação, 47 
Coordenador do BC&T ou a chefe do grupo assessor).  4) Professor Wesley questionou a professora 48 
Janaína quanto às equivalências das disciplinas cursadas por alunos participante do Programa Ciência 49 
sem Fronteiras. Professora Janaína informou que tem encaminhado os pedidos de equivalências aos 50 
cursos de engenharia da UFABC, devido não ter condições de avaliar determinadas disciplinas. 51 
Informou, ainda, que tem feito o parecer para as disciplinas solicitadas como aproveitamento de 52 
disciplinas livres. Professor Wesley mencionou que os alunos têm cursado disciplinas de cursos pós-53 
BI e que tem assinado diversos documentos do citado Programa que, no entanto, deveriam ser 54 
assinados por um docente que possa atestar a tutoria do programa que será executado na instituição 55 
que receberá o aluno. 5) Professor Wesley informou que amanhã realizará reunião com a equipe da 56 
Comunicação da UFABC, com a participação da professora Itana, com o objetivo de gravar vários 57 
vídeos sobre o projeto pedagógico do curso. A intenção é que o material esteja disponível na página 58 
da Graduação, a fim de orientar os alunos, bem como sanar dúvidas. Explicou que ainda verificará os 59 
recursos disponíveis para a gravação e edição dos vídeos, e, caso não haja, farão a gravação na 60 
Universidade de São Paulo - USP. Convidou os membros a participarem das gravações. 6) Professor 61 
Wesley apresentou o novo servidor da equipe da BC&T, Leone Silva. Este trabalhará com parte das 62 
atividades desenvolvidas pelo servidor Allan Xavier, que já não compõe a equipe. Informou que já 63 
foi iniciado o trabalho de estruturação de horários para o terceiro quadrimestre do ano de dois mil e 64 
quatorze, com a participação do novo servidor. Ressaltou que o novo servidor irá trabalhar com 65 
atividades de caráter administrativo, sem o “olhar pedagógico”. 1) Deliberar sobre a Instrução 66 
Normativa (Revisão de conceito): Professor Wesley relatou que as  sugestões de alteração e 67 
complementação enviadas à Coordenação já estão inseridas no documento que está sendo 68 
apresentado. Após releitura de cada artigo proposto, bem como realizar pequenos ajustes no texto, a 69 
instrução normativa foi aprovada por unanimidade. O documento será enviado ao responsável pela 70 
publicação de documentos da PROGRAD para ser publicado no próximo Boletim de Serviço da 71 
UFABC. 2) Avaliação de disciplinas: Professor Wesley informou que a Coordenação recebeu da 72 
Divisão Acadêmica da PROGRAD referente ao segundo quadrimestre do ano de dois mil e treze. 73 
Estes foram encaminhados, via e-mail, aos coordenadores de disciplinas solicitando que avaliem a 74 
gestão e execução da disciplina coordenada, junto aos docentes que ministraram a disciplina, a fim 75 
de encaminharem um feedback à Coordenação sobre o trabalho realizado. As informações 76 
encaminhadas poderão subsidiar o planejamento e traçar diretrizes para o curso. 3) UFABC para 77 
todos: Professor Wesley informou que a servidora Marcella Abreu participou de algumas reuniões 78 
da Comissão do evento UFABC para todos. Relatou que possui poucas informações sobre o evento, e 79 
que este será realizado no câmpus São Bernardo do Campo, no período matutino e noturno. Os 80 
cursos BC&T e BC&H terão um portal compartilhado com atividades. Comentou que estará presente 81 
no evento, de acordo com sua disponibilidade. Ressaltou a importância de receber os alunos de 82 
escolas de ensino médio que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Professora 83 
Janaína destacou que o grande chamariz para os alunos que ingressam no BC&T é a possibilidade de 84 
cursar um pós-BI. Observou a necessidade de trabalhar uma forma de destacar o curso. Professor 85 
Wesley comentou sobre a ideia da Coordenação em realizar eventos do curso nas primeiras semanas 86 
de aula dos ingressantes no período da tarde. Relatou que os eventos poderiam ser no formato 87 
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perguntas e respostas, após terem vivenciado um pouco das atividades e rotina da universidade. Nada 88 
mais havendo a tratar, professor Wesley Góis agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 89 
dezessete horas e cinquenta e dois minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada 90 
pelo Coordenador do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Wesley Góis. 91 
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