
 
 

3ª reunião da Coordenação do BC&H de 2019 

Data: 02/08/2019 

Horário: 14h 

Local: sala 307 – Bloco Alpha 2  

Presentes: Alessandra Teixeira. Alexei M. Veneziani. Alexia Cruz Bretas. Ana Tereza Lopes 

Marra de Souza. Cristine Zanella. Fernanda Graziella Cardoso. Luis Roberto de Paulo. Marcos 

Vinicius Pó. Paula Braga. Ramatis Jacino. Regimeire Oliveira Maciel. Renato Bilotta.     

Ausentes justificados:  

Apoio administrativo: Danilo Silvério, Rosimary Matos e Tânia V. T. Sywon. 

 

 

Informes: 

1.  Alocação 2019.3 

Professor Marcos apresentou a planilha de alocação para o terceiro quadrimestre do 
ano. Explicou que após a publicação da planilha aos alunos, houve uma nova 
publicação com algumas mudanças de docentes. Explicou também que a divisão das 
disciplinas foi definida em conjunto com os coordenadores de cursos.     

2. Proposta de planejamento de oferta de disciplinas 

Professor Marcos informou que para o ano de 2020 está programada a mesma oferta 
de disciplinas desse ano, ou seja, para cada disciplina serão ofertadas seis turmas no 
quadrimestre ideal, sendo duas turmas de manhã e duas à noite e, antes do 
quadrimestre ideal, será ofertada uma turma de demanda reprimida para cada 
disciplina, sendo uma no período da manhã e outra no noturno, nos horários letivos. 
Informou ainda, que o novo Projeto Pedagógico entrando em vigor no próximo ano, o 
planejamento será refeito. Isso ainda não pôde ser feito, pois depende das 
deliberações que serão encaminhadas nessa reunião. 

 Outros informes: 

3. O representante discente Renato Bilotta informou que o professor Marcos conversou 
com os representantes discentes do BC&H e também do Centro Acadêmico para 
discutir as propostas de revisão do Projeto Pedagógico. Acrescentou que deseja 
apresentar as sugestões dos alunos e, ainda, que pretende conversar com os 
representantes dos cursos específicos sobre as revisões do projeto.  

 

4. Professor Luís Roberto informou que na próxima segunda-feira vai haverá um evento 
na sala 107 em Santo André, das 14h às 18h coordenado pela professora Maria 
Helena. Estarão presentes os representantes caiçaras da Jureia e o defensor público do 
Vale do Ribeira, que trabalha com o tema de populações tradicionais. O evento será 
aberto ao público que se interessar pelo tema. 



 
 

 

5. Professora Fernanda informou que na segunda-feira, às 19h, no auditório 01 haverá a 
exibição do documentário “GIG a Uberização do Trabalho” com o apoio do BC&H, 
BPM, BRI e do NEDDS. O evento será aberto ao público e vai contar com a presença 
dos diretores do documentário, após a exposição haverá um debate. O evento está 
sendo organizado pelo professor José Paulo.  

Encaminhamentos: 

1. Ata da reunião de 17/06/2019  
 

Aprovada por unanimidade. 

 
2. Discussão e deliberação sobre o Projeto Pedagógico revisado pelo NDE 

Professora Anastasia apresentou as propostas de alteração no Projeto Pedagógico 
sugeridas pelo NDE, conforme anexo. Ressaltou que ainda estão pendentes as 
atualizações no texto do corpo do projeto.  

Explicou que a proposta apresentada derivou de um esforço coletivo entre o NDE e um 
grupo de professores que colaboram e, esse é o resultado do esforço de vários 
docentes que sentaram e pensaram nessa nova proposta. 

Após a apresentação da proposta, professor Marcos apresentou algumas pendências e 
alguns temas do projeto que precisam de revisão, a saber: ementas em inglês; revisão 
dos eixos de disciplinas citados pelo projeto; revisão dos objetivos gerais e específicos 
do curso; inclusão do perfil acadêmico; inclusão dos conceitos das três categorias de 
disciplinas e revisão e atualização dos itens que se referem à infraestrutura da 
universidade.  

Os alunos apresentaram alguns questionamentos e propuseram a inclusão da 
disciplina de Biodiversidade em substituição à disciplina Evolução e Diversificação da 
Vida na Terra. Questionaram o fato da disciplina de IPE recomendar outra disciplina 
que não consta na grade do BC&H. Os alunos aprontaram que no primeiro 
quadrimestre há uma carga excessiva de disciplinas e de leitura e, sugeriram que Bases 
Computacionais da Ciência seja transferida para o quarto quadrimestre.  

Após esclarecimentos, foram aprovados os seguintes encaminhamentos:  

 Inclusão da disciplina de Biodiversidade no lugar da disciplina Evolução e Diversificação 
da Vida na Terra – aprovada por unanimidade; 

 Inverter os quadrimestres ideais de Estudos de Gênero por Biodiversidade – aprovado 
por unanimidade; 

 Proposta de atividades de extensão sugerida pelo NDE – aprovada por unanimidade; 

 Alterar TPI de PCH para 1-2-4 - aprovado por unanimidade; 

 Grade apresentada pelo NDE com as alterações acima – aprovada com duas 
abstenções;  



 
 

 Sobre os eixos das disciplinas ficou aprovado seguir conforme consta no PPI da 
universidade, sendo cinco eixos. 

Ao final, professor Marcos apresentou uma proposta de tramitações e de prazos que 
foi aprovada por todos.   

 

3. Regulamentação de projeto dirigido 

Este item da pauta ficou pendente para a próxima reunião da Coordenação. 

 

   

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


