
 
 

SINOPSE – 1ª Reunião da Coordenação do BC&H 

Data: 12/08/2013 

Horário: 10h 

Local: sala de reunião do 2º andar do Bloco Beta – campus SBC 

Participantes: Alexandre Henrique Luppe de Matos, Ana Flávia Souza Aguiar, Arilson da Silva 

Favareto, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Daniel Pansarelli, Elber Pergentino Almeida, 

Flamarion Caldeira Ramos, Leandro Chemalle, Luis Alberto Peluso, Marcos Vinícius Pó, Ramon 

Vicente Garcia Fernandez, Ronaldo Galdino, Sandra Irene Momm. 

Apoio administrativo: Lucas Furtado, Marcela Sato e Tânia V. Teruel Sywon. 

 

 

1. Informes: 

 

 

1. Professor Daniel deu as boas-vindas aos novos componentes da Coordenação do BC&H, 

explicou que o número de inscritos foi menor que o número de vagas, portanto todos 

esses foram automaticamente eleitos. Ressaltou o desejo da nova Coordenação do 

BC&H de fazer uma gestão integrada com a coordenação dos cursos pós-BC&H e, como 

já vinha ocorrendo, os coordenadores dos pós-BC&H continuarão sendo convidados a 

participar das reuniões da Coordenação. 

 

2. Professor Daniel informou que foi convidado por alguns alunos para participar de uma 

reunião a respeito do centro ou laboratório de línguas, ainda sem nome definido. 

Comentou as estratégias que estão sendo adotadas para efetivar a criação desse 

centro, dentre elas: a concessão de bolsas para alunos ou técnicos administrativos, com 

habilidades para ministrar aulas de línguas, a elaboração de uma resolução de criação 

do centro de línguas, além da indicação de algumas vagas para a contratação de 

docentes da área. Essa proposta será apresentada para a Reitoria ainda esse ano. 

Informou que esse processo ainda está em construção e que ainda poderão ser feitos 

ajustes. Professor Peluso informou que há uma disposição manifesta do CCNH em 

acolher o projeto de criação do centro de línguas ou a criação do curso em Letras.  

 

3. Professor Daniel informou que a Coordenação do BC&H criou uma página do curso no 

facebook e que está começando a trabalhar com uma proposta de reestruturação da 

página do BC&H no site da Prograd. Informou que sugestões poderão ser 

encaminhadas para a Coordenação.  

 

4. Lucas apresentou uma proposta de horários para o próximo quadrimestre. 

 

5. Professor Arilson informou a respeito do encontro dos bacharelados interdisciplinares 

que ocorreu na semana anterior em Poços de Caldas. Comentou a respeito da repetição 

de alguns temas em relação ao evento anterior. Informou que a sugestão para o 



 
 

próximo encontro é que sejam ampliados os espaços para a troca de experiências entre 

coordenadores e dirigentes. 

 

2. Encaminhamentos:  

1. Semana de Ciências e Humanidades 

O professor Peluso, o técnico-administrativo Chemalle e a discente Ana Flávia se 

dispuseram a participar do grupo de trabalho que irá construir uma proposta para a 

definição da semana de Ciências e Humanidades, juntamente com um grupo de alunos 

já indicados. Os docentes Arilson e Ramón tentarão articular a participação de um 

docente do CECS para compor o grupo. 

Quanto ao período de realização do evento, professor Arilson sugeriu que ocorra após 

os ajustes no projeto pedagógico do BC&H. 

 

2. Discussão sobre a quantidade de alunos por turma do BC&H 

Serão mantidas como estrutura básica duas turmas por disciplina em cada turno. Os 

coordenadores de cursos pós-BC&H que quiserem poderão indicar a abertura de mais 

uma turma das disciplinas pelas quais são corresponsáveis para o próximo 

quadrimestre. Eventuais turmas extras serão abertas no mesmo horário das turmas 

originalmente previstas. Os coordenadores terão até o dia 31 de agosto para indicar o 

interesse na abertura da terceira turma. A Coordenação do BC&H passará um 

comunicado oficial sobre a abertura da terceira turma aos coordenadores de curso.  

 

3. Estudo da possibilidade de divulgação antecipada dos docentes responsáveis por 

turmas do BC&H 

Os coordenadores presentes concordaram com a divulgação do nome dos docentes de 

cada turma, antes do período de matrícula. Os demais coordenadores serão 

consultados. Na divulgação dos nomes dos docentes será feita a ressalva de que 

poderá haver alterações em virtude da dinâmica da universidade. 

 

4. Avaliação do BC&H: estruturação do processo de revisão do PPC e outras medidas 

Devido o avançado das horas, esse tema será apreciado na próxima reunião da 

Coordenação que será agendada na primeira quinzena de setembro. 

 

 

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


