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Ata nº 001/2018/BCT  

 

 

Ata da I Reunião Ordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, realizada 1 

às quatorze horas do dia seis de março de dois mil e dezoito, na sala trezentos e dois, torre três 2 

do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita na Avenida dos Estados, cinco mil 3 

e um, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Bacharelado em Ciência e 4 

Tecnologia, professor Allan Moreira Xavier, e contou com a presença dos seguintes membros: 5 

Pedro Galli Mercadante, Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Carlos 6 

Alberto Silva e Luciano Soares da Cruz, Representantes docentes do Centro de Ciências Naturais 7 

e Humanas (CCNH); Wesley Góis e Andrea Cecília Dorion Rodas,  Representantes docentes do 8 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Alexei Magalhães 9 

Veneziani e Itana Stiubiener, Representantes docentes do Centro de Matemática, Computação e 10 

Cognição (CMCC); Carla Regina de Oliveira, Representante dos técnico-administrativos; 11 

Brenda Gomes Ferrari e Bruno Batista de Carvalho, Representantes dos discentes. Apoio 12 

Administrativo: Marcia Soares, Secretária Executiva; Leone de Souza, Assistente 13 

Administrativo. Professor Allan cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e 14 

dois minutos, informando os itens que compõe a pauta, a saber: 1) Indicação de Agente de 15 

Internacionalização - BC&T; 2) Representante BC&T para o Comitê de Bibliotecas; 3) Sugestão 16 

de nomes para composição do NDE-BC&T; 4) Avaliação de disciplinas obrigatórias BC&T; e 5) 17 

Renovação de reconhecimento BC&T (SA e SBC). Informes: 1) Professor Allan informou sobre 18 

a proposta de realização de evento do tipo workshop para tratar das disciplinas obrigatórias do 19 

BC&T a fim de avaliar novas e boas práticas de execução das disciplinas. Em breve, será 20 

divulgado a estrutura para realização. 2) Professora Itana manifestou sua preocupação quanto a 21 

não divulgação de dados (números) sobre o resultado das matrículas, bem como dados de 22 

“chutes” e demanda reprimida. Professor Allan propôs que seja levado à CG pedido para 23 

apresentação desses dados de maneira institucionalizada, criando variáveis de acordo com a 24 

necessidade indicada. Pauta: 1) Indicação de Agente de Internacionalização - BC&T: 25 

Professor Allan informou que a Coordenação do BC&T foi contatada pela Assessoria de 26 

Relações Internacionais da UFABC a fim de decidir pela opção de permanência do atual agente 27 

de internacionalização, professor Mauro Rogério Cosentino, ou pela opção de indicar outro 28 

nome para representar o curso. Informou aos membros que o professor Mauro não foi consultado 29 

ainda para saber sobre seu interesse em permanecer na função, mas que poderia realizar o 30 

convite. Não houve manifestação de interesse de membros da Coordenação para a função. 31 

Quando posto em votação a permanência do professor Mauro, não houve manifestação contrária 32 

ou abstenções. 2) Representante BC&T para o Comitê de Bibliotecas: Professor Allan 33 

informou sobre a necessidade do preenchimento de vaga do representante suplente para o Comitê 34 

de Bibliotecas. Observou que o professor Pedro é o representante titular, tendo este sido indicado 35 

durante o período de férias e que o assunto já foi tratado na última reunião da Coordenação, mas 36 

que não houve interessados para a função. Explicou que as as atividades envolvidas estão 37 

relacionadas à participação no Comitê de Bibliotecas, que tem reuniões com periodicidade bem 38 

espaçada, e acompanhamento do acervo de títulos para o curso. A representante dos técnico-39 

administrativos, Carla Regina de Oliveira, manifestou interesse em representar o BC&T na 40 
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condição de suplente. Não houve manifestação contrária. 3) Sugestão de nomes para 41 

composição do NDE-BC&T: Professor Allan destacou a necessidade de renovação dos 42 

membros que compõe o NDE, em conformidade com a Resolução ConsEPE N° 179, e que é 43 

função da Coordenação (colegiado) nomear os membros que o comporão. Apresentou um 44 

gráfico aos presentes, explicando que a Coordenação realizou um levantamento da participação 45 

dos membros nas oito reuniões realizadas, desde quando foi instituído no ano de dois mil e 46 

quinze. Após isso, dentre os atuais membros do NDE com maior participação, foi realizada uma 47 

consulta aberta, via e-mail, para manifestarem interesse em permanecer como membro, e, ainda, 48 

foi realizado convite a outros docentes que tem contribuído com o curso nos últimos anos para 49 

completar a composição. Apresentou um quadro com a sugestão de nomes, explicando que a 50 

composição ficou um pouco mais enxuta se comparado a atual e que a as indicações realizadas 51 

foi pensada tentando atender uma distribuição, na medida do possível, um pouco mais igualitária 52 

dentre os centros. Os nomes serão encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação para que seja 53 

publicado na próxima edição do Boletim de Serviço da UFABC, sexta-feira (oito de março), 54 

sendo possível assim convocar a primeira reunião do NDE para este ano. Destacou que constará 55 

na pauta da primeira reunião do NDE o calendário de reuniões e indicação do presidente do 56 

NDE, além do início dos trabalhos de revisão do projeto pedagógico do curso. Professor Luciano 57 

observou e questionou o porquê de o eixo de “Humanidades” ter um representante a menos se 58 

comparado aos demais. Professor Allan explicou que foram realizados convites a docentes do 59 

eixo, mas que estes não tinham interesse em participar ou em permanecer (professores Roque 60 

Caiero e Cláudio Penteado). Observou que a portaria de nomeação não será publicada com os 61 

eixos, apenas nomes. Os eixos apresentados, ilustrativamente, seria para que uma noção de 62 

distribuição fosse criada. Professora Itana enfatizou que o fato de o NDE apresentar a estrutura 63 

proposta não descarta a possibilidade de a comunidade acadêmica participar das reuniões. 64 

Professora Andrea manifestou interesse em compor o NDE (intereixos). Não houve manifestação 65 

contrária. Quando posto em votação a indicação dos nomes, não houve manifestação contrária e 66 

nem abstenções. 4) Avaliação de disciplinas obrigatórias BC&T: Professor Allan relembrou 67 

que no ano passado a PROGRAD publicou a Resolução CG N° 019 que estabelece que as 68 

coordenações de curso devem encaminhar à PROGRAD um relatório de análise das avaliações 69 

das disciplinas e dos cursos, bem como indicações de melhorias para o ensino. Observou que a 70 

coordenação do BC&T não possui servidores para trabalhar com tal demanda, e, ainda, que foi 71 

solicitado um servidor (técnico em assuntos educacionais) junto à PROGRAD, no entanto, 72 

devido ao período de transição da gestão (Reitor) que ocorre na instituição não foi dado a 73 

garantia em conseguir. Apresentou algumas análises já realizadas, e solicitou a colaboração de 74 

um membro da Coordenação para trabalhar com os dados  a fim de juntos elaborarem o relatório. 75 

Professor Carlos sugeriu que fosse solicitado ajuda aos coordenadores de disciplinas. Professor 76 

Allan explicou que pretende realizar esta ação no workshop que será proposto, mas enfatizou a 77 

necessidade de ter um responsável pela elaboração do relatório. Relatou que na última CG 78 

ocorrida foi solicitado que seja discutido um modelo de relatório para a devolutiva. Destacou que 79 

no âmbito do BC&T, tais avaliações podem contribuir, especialmente, no processo de revisão do 80 

projeto pedagógico e para a execução das disciplinas. Professor Alexei propôs a organização por 81 

grupos de trabalho por eixo em que o trabalho dos coordenadores de disciplinas pudesse ser 82 

gerenciado por pelo menos um representante da coordenação (colegiado), tendo em vista o 83 
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grande volume de trabalho. Professor Wesley propôs que o representante da coordenação fizesse 84 

o papel de interface com o organizador do eixo para revisão no NDE. Sugestões acatadas sem 85 

manifestação contrária e abstenções, a organização se deu da seguinte maneira: Eixo 86 

Humanidades – Allan; Eixo Estrutura da Matéria – Pedro; Eixo Processamento e Comunicação: 87 

Itana e Carla; Eixo Processos de Transformações – Carlos; Eixo Energia – Luciano; Eixo 88 

Representação e Simulação – Alexei, Wesley e Bruno; e Intereixos – Andrea. A organização 89 

final será realizada pelo professor Allan. O modelo de relatório será encaminhado tão logo seja 90 

aprovado na CG. 5) Renovação de reconhecimento BC&T (SA e SBC): Professor Allan 91 

relatou que a PROPLADI  solicitou a Coordenação, há cerca de um mês, o preenchimento de 92 

alguns formulários para o processo de renovação do curso. Explicou que o preenchimento já está 93 

quase finalizado, faltando pequenos ajustes e informações. Destacou que o curso já está dentro 94 

do prazo de visita do INEP, e que, provavelmente, no mês de julho acontecerá a visita in loco. 95 

Destacou, ainda, pedido feito ao MEC para que a avaliação para os campi Santo André e São 96 

Bernardo ocorra em apenas uma visita, devido ao entendimento de unicidade do curso. Enfatizou 97 

a necessidade de divulgação nos fóruns de discussão em que os membros participam sobre o 98 

preenchimento do sistema “Atributos Docentes” (referente à atualização da produção dos 99 

docentes). Observou que o curso sempre perde pontos no item Biblioteca (devido a falta de 100 

títulos para todos os alunos do curso) e Avaliação Institucional (CPA e avaliações). Informou 101 

que a PROGRAD encaminhará e-mail aos docentes a fim de institucionalizar o assunto. 102 

Solicitou que a informação sobre a necessidade de atualização dos diários de classe seja 103 

repassada aos pares. Em se tratando de planos de ensino, estes serão revistos junto aos 104 

coordenadores de disciplina. Nada mais havendo a tratar, professor Allan Moreira Xavier 105 

agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às quinze horas e doze minutos, da qual eu, 106 

Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pelo Coordenador do curso Bacharelado em 107 

Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Allan Moreira Xavier. 108 
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