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Ata nº 001/2018/Núcleo Docente Estruturante - BC&T 

 

 

Ata da I Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em 1 

Ciência e Tecnologia (BC&T), realizada às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e 2 

dezoito, na sala trezentos e nove, torre dois do Bloco A da Universidade Federal do ABC 3 

(UFABC), sita na Avenida dos Estados, cinco mil e um, Santo André, SP. A reunião foi 4 

convocada pelo Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, professor Allan Moreira 5 

Xavier, e realizada por este e pela professora Itana Stiubiener, e contou com a presença dos 6 

seguintes membros: Aline de Oliveira Neves Panazio; Allan Moreira Xavier; Andrea Cecilia 7 

Dorion Rodas; Carlos Alberto da Silva; Eduardo Guéron; Eduardo Peres Novais de Sá; Gilberto 8 

Martins; Guiou Kobayashi; Harki Tanaka; Itana Stiubiener; Marcelo Oliveira da Costa Pires; 9 

Natália Pirani Ghilardi Lopes; Paula Homem de Mello; e Ronei Miotto. Ausência justificada: 10 

Daniel Miranda Machado; Janaína de Souza Garcia; Jeroen Schoenmaker; Marcos Vinícius Pó. 11 

Apoio Administrativo: Leone da Silva e Lucas Orsatti, Assistentes em Administração. 12 

Professor Allan cumprimentou a todos e iniciou a reunião às dez horas e sete minutos, 13 

informando os itens da pauta a ser discutida, a saber: 1) Nomeação do presidente; 2) Definição 14 

de calendário de trabalho; e 3) Revisão do PPC-BC&T. 1) Nomeação do presidente: Professor 15 

Allan deu as boas-vindas aos novos membros do NDE-BC&T e procedeu à nomeação do 16 

presidente do núcleo, abrindo espaço para que os membros se candidatassem voluntariamente. 17 

Houve apenas uma candidatura voluntária (professora Itana Stiubiener), e, sendo assim, esta 18 

passou a ocupar o encargo de presidente do NDE. Não houve manifestação contrária nem 19 

abstenções. Professor Ronei propôs que para cada eixo do BC&T fosse indicado um membro 20 

para ser o responsável em mediar os trabalhos do núcleo durante a gestão, justificando que assim 21 

a organização para os trabalhos é facilitada, bem como há a possibilidade de abranger a 22 

participação de docentes não membros do núcleo nas discussões, considerando o tamanho do 23 

curso. Professor Allan observou que esta sugestão também apareceu na última reunião da 24 

Coordenação do BC&T, e na ocasião, foi proposto que a sugestão fosse pautada no próprio 25 

núcleo. Relembrou que na última revisão do curso (2014-2015), as discussões também foram 26 

realizadas por eixos em alguns momentos, indicando ser interessante este tipo de organização. 27 

Professor Allan passou a condução da reunião para a presidente. Professora Itana manifestou 28 

postura favorável à indicação de membros para coordenar os trabalhos dos eixos e abriu espaço 29 

para tal. Após breve discussão acerca da distribuição das disciplinas nos eixos, os seguintes 30 

membros foram indicados: Ronei Miotto (Estrutura da Matéria); Eduardo Novais de Sá 31 

(Energia); Paula Homem de Mello (Processos de Transformação); Guiou Kobayashi 32 

(Informação); Eduardo Guéron (Representação e Simulação); Andrea Cecilia Dorion Rodas 33 

(Intereixos (comuns a mais de um eixo) – BM, BCC, PD, BECN). Para o eixo de Humanidades, 34 

ainda não houve indicação, no entanto os docentes Luciana Zaterka, Maria Gabriela Marinho e 35 

Marcos Cipó serão consultados via e-mail. Não houve manifestação contrária. 2) Definição de 36 

calendário de trabalho: Professora Itana sugeriu que as reuniões do NDE ocorram às quartas-37 

feiras no horário das quinze as dezessete horas. A ideia é que ocorram reuniões quinzenais até o 38 

mês de junho. A próxima reunião ocorrerá no dia quatro de abril e as outras datas serão 39 

encaminhadas posteriormente, via e-mail. Encaminhamento: apresentação e discussão das 40 
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propostas para redução do número de créditos do curso na próxima reunião. 3) Revisão do PPC-41 

BC&T: Professora Itana conduziu a discussão do item pautando a necessidade de redução do 42 

número de créditos do curso estabelecida pelo PPI-UFABC 2017, bem como a de regulamentar a 43 

implantação nos projetos pedagógicos e nas práticas pedagógicas dos cursos de graduação de, no 44 

mínimo, dez por cento da carga horária total dos cursos em ações de extensão e cultura, em 45 

conformidade com a Resolução ConsEPE N° 222. Nada mais havendo a tratar, professora Itana 46 

agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às onze horas e trinta e um minutos, da qual 47 

eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pela professora Itana Stiubiener. 48 
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