
 
 

1ª reunião da Plenária do BC&H de 2019 

Data: 29/04/2019 

Horário: 14h 

Local: auditório 02 – Bloco Beta  

Presentes: Aléxia Cruz Bretas. Anastasia Guidi. Andrea Santos Baca. Bruna Mendes de 

Vasconcelos. Carolina Moutinho Duque de Pinho. Fernanda Graziella Cardoso. Flávio Thales 

Ribeiro Francisco. Maria Caramez Carlotto. Marilia Mello Pisani. Ramatis Jacino. Regimeire 

Oliveira Maciel. Roberta Guimaraes Peres. Sidney Jard da Silva. Suze de Oliveira Piza. Vanessa 

Lucena Empinotti. Discentes: Renan Amaral Oliveira. Renato Bilotta da Silva.   

Ausências justificadas: Luciana Xavier de Oliveira. Luiz Eva. Margarethe Steinberger-Elias. 

Paulo Tadeu. Silvana Zioni.  

Apoio administrativo: Lucas Furtado. 

 

 

Informes: 

1. Revisão do PP do BC&H e BC&T  

Professora Anastasia representando o Núcleo Docente Estruturante do BC&H 
informou que está em andamento a segunda revisão do Projeto Pedagógico do curso. 
Relembrou que já está consolidada a criação da disciplina de Gênero, votada e 
aprovada na última Plenária. Havia uma questão pendente sobre a inclusão dessa nova 
disciplina na grade, uma vez que o número total de créditos obrigatórios já está no 
limite, foi proposto então, rever os créditos de algumas disciplinas e considerar, a 
princípio, que Gênero terá três créditos. As disciplinas que possivelmente serão 
reformuladas para tender a demanda de créditos são: Introdução à Economia, Prática 
em Ciências e Humanidades e Pensamento Crítico.  

Professora Anastasia citou sobre as dificuldades que foram apontadas nos debates 
ocorridos no NDE a respeito da alocação de disciplinas com três créditos e informou 
que uma turma piloto de Gênero já foi ministrada esse ano. Sobre a dúvida se haveria 
professores suficientes pra ministrar as turmas de Gênero, explicou que foi feito um 
levantamento e mais de vinte e quatro professores confirmaram interesse em 
ministrá-la.  

Esclareceu que nas próximas reuniões do NDE serão discutidos os objetivos das demais 
disciplinas obrigatórias do BC&H, revisadas as bibliografias e as ementas para evitar 
sobreposições de conteúdo.  

Professor Marcos informou que o NDE do BC&T também está discutindo a revisão de 
seu Projeto Pedagógico e existe uma proposta de redução significativa dos créditos 
obrigatórios, incluindo os que são compartilhados com o BC&H. Além disso, as 
Licenciaturas Interdisciplinares também estão discutindo uma proposta de Projeto 
Pedagógico, uma parte dos créditos também serão compartilhados com o BC&H. O 
NDE do BC&T se propôs a entregar a revisão de seu projeto até dezembro desse ano, 
até porque o novo projeto entrará em vigor para os ingressantes de 2021.  



 
 

Professora Suze informou que as Licenciaturas interdisciplinares iniciarão suas 
atividades em 2020. 

O representante discente Renan manifestou sua preocupação a respeito da diminuição 
de um crédito na disciplina Introdução à Economia.  

A professora Fernanda esclareceu que a disciplina teve seu conteúdo totalmente 
reformulado de forma adequada à formação do aluno no BC&H, fato esse que justifica 
a diminuição de um crédito. Explicou que haverá uma mudança de oferta em que 
Pensamento Econômico passará a ser ofertado no segundo quadrimestre e Introdução 
à Economia, no quarto quadrimestre. 

Alguns professores questionaram a morosidade no processo de revisão e sugeriram a 
criação de um grupo de trabalho que auxilie o NDE a concluir a revisão a tempo de ser 
aprovada nesse ano para entrar em vigor no próximo ano, juntamente com as 
Licenciaturas Interdisciplinares.   

Após amplo debate, foi aprovada a criação de um grupo de apoio composta pelas 
seguintes docentes: Maria Carlotto, Suze Piza, Carolina Stuchi, Angela Fushita, Roberta 
Peres, Marilia Pisani, Alessandra Teixeira, Carolina Moutinho e Bruna Mendes.  

2. Resultado das matrículas do 2º Quadrimestre 

Professor Marcos apresentou o resultado das matrículas para o segundo 
quadrimestre. Após analisar as solicitações de matrícula e entender como estão 
organizadas as demandas por disciplinas, concluiu-se que uma parte da demanda é de 
alunos do BC&T e a outra de alunos do diurno que fazem solicitações para o noturno. 
Fato que acaba deixando turmas com vagas ociosas para o período da manhã e com 
excedentes para o turno da noite. Informou que para todas as disciplinas será 
oferecido cinquenta por cento a mais de vagas do que seria necessário para o ingresso 
de quatrocentos alunos e, para a grande demanda de Interpretações do Brasil será 
aberta uma turma extra no período noturno.  

Professor Alexei informou que a Matemática vai abrir uma turma extra de Introdução 
à Probabilidade e à Estatística no período da noite. Também, pretende-se abrir outra 
turma com horário encaixado para atender a demanda que está alta. Se houver 
docente e sala grande disponível, serão abertas noventa vagas ou cento e oitenta. 
Também, informou que a migração em média de alunos do BC&T para o BC&H é de 
cem alunos por ano. 

3. Debate sobre as Ciências Humanas 

Professor Marcos informou que os alunos do DCE de Santo André procuraram a chefia 
de gabinete da reitoria com o intuito de promover um debate sobre a relevância das 
Ciências Humanas para o desenvolvimento das Ciências. Pretendemos organizar um 
evento sobre o tema, juntamente com o Centro Acadêmico do BC&H, antes de 
encerrar este quadrimestre. 

 



 
 

4. Semana de integração 

Professora Suze informou que estão abertas as inscrições para participar da semana de 
integração universitária que é organizada para recepcionar os alunos ingressantes. 
Enfatizou a importância da participação dos professores nessa semana e sugeriu a 
inclusão de alguns temas para debate, como por exemplo, a produção do 
conhecimento e o papel das Ciências Humanas. 

Professor Marcos sugeriu circular uma mensagem com essa proposta.  

 

5. Roda de conversa 

O discente Vagner do Centro Acadêmico do BC&H informou a respeito das rodas de 
conversas que estão sendo organizadas com o apoio a Pró-reitoria de Assuntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas e outras entidades, com o propósito de abrir 
espaços de fala e escuta a toda a comunidade universitária sobre temas relacionados à 
Saúde Mental. De acordo com sua opinião, há pouca participação dos docentes nessas 
rodas, que poderiam contribuir com sua visão sobre os temas acadêmicos que têm 
surgido nas conversas.   

 

Encaminhamentos: 

1. Ata da reunião de 26/11/2018  
 

Foi solicitada a correção do nome da disciplina de Gênero, citada erroneamente como 

Gêneros. Após a correção, a ata foi aprovada com uma abstenção.  

 

 

 

Tânia V. Teruel Sywon 

Secretária Executiva 


