
 
 

2ª reunião ordinária da Plenária do BC&H de 2016 

Data: 15/08/2016 

Horário: 14h 

Local: auditório 02 – Bloco Beta 

Presentes: Docentes: Alexei Magalhães Veneziani, Antonio Marcos Roseira, Carolina Moutinho 

Duque de Pinho, Demétrio Gaspari Cirne de Toledo, Gerardo Alberto Silva, Gilberto Marcos 

Antonio Rodrigues, Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Monica Yukie Kuwahara, Muryatan 

Santana Barbosa, Olympio Barbanti Junior, Ramón Vicente Garcia Fernandez, Salomão Barros 

Ximenes, Sidney Jard da Silva. Discente: Danielle Romana Bandeira Silva. Técnico-

administrativo: Gabriel Valim Alcoba Ruiz. 

Apoio administrativo: Lucas Furtado, Rosimary Matos. 

 

 

Pauta: 

1. Informes 

 

Matrículas e ajustes - turmas 2016.2 

 

2. Encaminhamentos 

Ata da última reunião 

Inclusão da disciplina “Esporte, Lazer e Qualidade de Vida” como opção livre 

Critérios para distribuição de turmas entre os docentes 

Disciplinas ofertadas na Língua Inglesa 

Composição do NDE 

 

 

1. Informes 

Lucas Furtado informou que, sobre as matrículas para o segundo quadrimestre de 2016, 

houve um aumento na demanda em relação aos anos anteriores. As maiores demandas 

aconteceram para as disciplinas de Introdução às Humanidades e Ciências sociais, 

Introdução à Economia e Formação do Sistema Internacional. 

 

2. Encaminhamentos 

Ata da última reunião 

Aprovada com 1 abstenção. 

 

Inclusão da disciplina “Esporte, Lazer e Qualidade de Vida” como opção livre 

Professor Pedro Maneschy propôs que a disciplina de “Esporte, Lazer e Qualidade de 

Vida” integre os Bacharelados Interdisciplinares a fim de democratizar a prática esportiva 

e inserir o esporte como um tema transversal ao projeto pedagógico, de acordo com o 



 
 

PDI. A disciplina terá como objetivos principais: realizar uma reflexão sobre esporte e o 

lazer como direito social; avaliar as possibilidades destas práticas na região no entorno da 

UFABC; apresentar o repertório das modalidades esportivas.  

A Plenária reconheceu a importância da atividade física para formar integralmente a 

pessoa e concordou que a Coordenação do BC&H recomende e encaminhe a proposta à 

Comissão de Graduação. 

 

 

Critérios de distribuição de turmas entre os docentes 

Professor Ramon propôs que a alocação dos docentes seja moderada pelo coordenador 

de disciplina. Explicou que, não há critério único para a alocação, porém, recomendou  um 

revezamento de horários. 

 

Alteração do rol de disciplinas de opção limitada 

A Plenária entende que o tema é de grande importância por ser determinante e central 

do ponto de vista pedagógico e da qualidade da interdisciplinaridade dos projetos. A 

discussão será encaminhada ao NDE. O tema será discutido também com a Coordenação 

do BC&T antes das propostas de ambos os Bacharelados Interdisciplinares serem 

encaminhadas à Comissão de Graduação. 

 

Disciplinas ofertadas na Língua Inglesa 

Professora Maria Cecília transmitiu a mensagem do Professor Lorenzo Baravalle, que não 

pôde participar da Plenária, mas se colocou a disposição para assumir uma turma extra de 

Bases Epistemológicas da Ciência Moderna que será ofertada na Língua Inglesa.  A 

Plenária aceitou a proposta. Professor Ramon lembrou que as turmas regulares serão 

ofertadas na Língua Portuguesa para não haver prejuízo aos discentes que não têm 

interesse em cursar a matéria na Língua Inglesa. 

 

Composição do NDE 

Plenária deliberou que o NDE atual deverá discutir as regras para sua composição. Desta 

forma a Coordenação do BC&H chamará a reunião com os membros do Núcleo para 

discutirem este assunto. 

 

 

 

Rosimary Matos 

Assistente em Administração 


