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Ata nº 002/2014/Núcleo Docente Estruturante BC&T 
 
 
Ata da II Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em Ciência e 1 
Tecnologia (BC&T), realizada às quatorze horas do dia dez de julho de dois mil e quatorze, na sala 2 
cento e doze 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 realizada pelo membro do NDE, professor Wesley 4 
Góis e contou com a presença dos seguintes membros: Luciana Zaterka; Janaína de Souza Garcia; 5 
Paula Ayako Tiba; Rodrigo Maghdissian Cordeiro; Anderson Orzari Ribeiro; Patrícia Dantoni Alnis 6 
Bezerra; Luciano Soares da Cruz; Edson Pinheiro Pimentel; Francisco Javier Ropero Peláez;Alexei 7 
Magalhães Veneziani; Cristian Favio Coletti; Adelaide Faljoni-Alario. Não membros: Amaury Kruel 8 
Budri; Daniel M. Machado; Rodrigo Hausen; Renata Ayres Rocha; Ricardo Suyama; Denise 9 
Consonni; Débora Medeiros; Annibal Hetem; Maurício P. Coutinho Neto; Andrea O. Araújo. Apoio 10 
Administrativo:  Marcia Soares, Secretária Executiva; Leone da Silva e Lucas Orsatti, Assistentes 11 
em Administração.  Professor Wesley cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e 12 
dez minutos, informando os itens da pauta a ser discutida, a saber: 1) Resolução ConsEPE Nº 179; 2) 13 
Eleição presidente NDE/BC&T; e 3) Proposta do PPC BC&T 2015. 1) Resolução ConsEPE Nº 179: 14 
Professor Wesley fez uma breve leitura explicativa da referida resolução, aprovada recentemente, a 15 
fim de esclarecer alguns tópicos.  Ressaltou que, segundo sua interpretação, o NDE/BC&T, devido 16 
ao seu caráter propositivo e consultivo, é quem estabelece as propostas de diretrizes para o curso que 17 
são encaminhadas à Coordenação do BC&T para decisão e que posteriormente  são apresentadas à 18 
Plenária do BC&T. Professora Itana explicou que a portaria de nomeação do NDE, elaborada e 19 
publicada pelo BC&T, é composta por docentes que mais participam ativamente do curso. Explicou 20 
ainda que os diretores de centro participaram das indicações, podendo assim propor novos nomes 21 
para a composição. Professor Wesley comentou sobre a disposição transitória contida na resolução 22 
que trata das adequações dos NDE´s que já estão em funcionamento, abordando a eleição do 23 
presidente do NDE. 2) Eleição presidente NDE/BC&T: Não houve manifestação de interesse para 24 
o encargo. Professores Itana e Wesley propuseram que a Coordenação do BC&T permanecesse mais 25 
seis meses com o encargo da presidência. Após o período, haverá nova consulta para eleição de um 26 
novo presidente. O nome sugerido foi o do professor Wesley. Não houve manifestação contrária. 3) 27 
Proposta do PPC BC&T 2015:  Professor Wesley relembrou os encaminhamentos da última 28 
reunião da Plenária, informando sobre a incorporação destes encaminhamentos no texto. Algumas 29 
observações para correções no texto foram feitas pelos membros da Plenária (nomenclatura da 30 
disciplina Bases Epistemológicas da Ciência Moderna e escrita dos objetivos específicos do curso, 31 
que não cita a disciplina Bases Epistemológicas da Ciência Moderna), além de questões relativas à 32 
diferenciação de matriz curricular do turno integral e noturno, sugerindo que deixasse explicito no 33 
texto o tempo para integralização em cada turno, bem como a matriz curricular sugerida para cada 34 
um ou única para ambos. Quanto à questão do tempo de integralização, professora Itana propôs que 35 
esta fosse discutida em outra reunião do NDE/BC&T, devido ao assunto ser muito amplo. Não houve 36 
manifestação contrária. Colocado em votação a questão do turno de oferta do curso (matutino ou 37 
integral), onze membros votaram a favor do turno integral e quatro a favor do turno matutino. 38 
Professor Jeroen apresentou uma nova versão para a ementa da disciplina “Energia: Origens, 39 
Conversão e Uso”. Explicou que o resultado apresentado foi baseado em discussões de um grupo de 40 
docentes. Após discussões acerca do novo modelo apresentado, passou-se para a votação. Doze 41 
membros votaram a favor de deslocar a disciplina para o primeiro quadrimestre, passando a ter 42 
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caráter introdutório (informativo); um membro votou a favor de manter a disciplina no quinto 43 
quadrimestre, passando a ter recomendação de cursar as disciplinas de “Fenômenos”; e houve uma 44 
abstenção. Professora Itana propôs a retirada dos nomes dos coordenadores de curso (BC&T) do 45 
texto, bem como de docentes e da atual gestão da Universidade. Justificou sua proposta explicando 46 
que desta maneira o documento passaria a ter caráter impessoal.  Não houve manifestação contrária.  47 
Nada mais havendo a tratar, professor Wesley Góis agradeceu a presença de todos, e encerrou a 48 
reunião às dezesseis horas e trinta e um minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata 49 
aprovada pelo professor Wesley Góis. 50 
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