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Ata nº 002/2017/BCT  

 

 

Ata da II Reunião Extraordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 1 

realizada às quatorze horas do dia vinte e um de junho de dois mil e dezessete, na sala trezentos e 2 

dois, torre um do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita na Avenida dos 3 

Estados, cinco mil e um, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo Coordenador do 4 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, professor Pedro Galli Mercadante e contou com a 5 

presença dos seguintes membros: Wesley Góis, Representante docente do Centro de Engenharia, 6 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Raquel de Almeida Ribeiro, Representante 7 
docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Alexei Magalhães Veneziani, 8 
Representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fabio Willy 9 
Parno, Representante dos discentes; Ausência justificada: Alexandre Acácio de Andrade, Vice- 10 
Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Convidados: Vanessa Kruth Verdade; Allan 11 
Moreira Xavier, Vice-coordenador Geral do Programa de Licenciaturas; Elizabeth Teodorov, 12 
Representante da disciplina “Base Experimental das Ciências Naturais”; Marcio Oikawa, 13 

Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação; Alvaro Takeo Omori; Ronei Miotto, 14 

Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, 15 

Coordenador do Bacharelado em Física; Giselle Cerchiaro, Coordenadora do Bacharelado em 16 

Química; Vania Trombini, Coordenadora Geral dos Bacharelados Interdisciplinares; Marcelo 17 

Bussotti Reyes, Vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Cibele 18 

Biondo; Nathalia de Setta; Otto M. P. Oliveira, Coordenador do Bacharelado em Ciências 19 

Biológicas; e Lucas Barbosa Rudge Furtado, Representante do Bacharelado em Ciência e 20 
Humanidades. Apoio Administrativo: Marcia Soares, Secretária Executiva; Leone de Souza e Silva 21 

e Lucas Orsatti, Assistentes Administrativos. Professor Pedro cumprimentou a todos e iniciou a 22 

reunião às quatorze horas e cinco minutos, informando o único item da pauta, a saber: 23 

Planejamento de oferta de disciplinas e horários - BC&T 2018: Professor Pedro explicou que 24 

convocou os diretores de centro, coordenadores de laboratórios, coordenadores de curso 25 

específico e representantes das disciplinas mais aderentes ao BC&T para a presente reunião 26 

extraordinária a fim de fechar a proposta de planejamento que posteriormente será apresentada  a 27 

plenária do curso. Explicou, ainda, que são dois os principais pontos a ser discutidos, a saber: 28 

propor  mais oferta de horários e oferta em dias diferentes para as disciplinas do primeiro 29 

quadrimestre; e mudança na oferta da disciplina “Base Experimental das Ciências Naturais” do 30 

ano corrente que não foi bem recebida pelos docentes que ministram a disciplina. O servidor 31 

Lucas apresentou a proposta do planejamento em que constam três grades de horários para o 32 

segundo quadrimestre (primeiro de alunos ingressantes) em que a disciplina “Base Experimental 33 

das Ciências Naturais” ocupa três dias da semana e as demais disciplinas foram distribuídas 34 

estrategicamente nas lacunas de modo a não ocorrer choque com as disciplinas do quarto 35 

quadrimestre (que utilizam laboratórios). Justificou que tal ação se deve ao fato de que a referida 36 

disciplina tem sido ofertada desde o ano de dois mil e quatorze aos sábados. Ressaltou que o 37 

planejamento passa a considerar cento e cinco vagas por turma (teórica) para alunos ingressantes 38 

no campus Santo André e não mais noventa. Acrescentou que as mudanças efetuadas otimizaram 39 

a oferta de disciplinas que utilizam laboratório. Professor Pedro concedeu espaço para que os 40 

presentes pudessem manifestar opiniões e sugestões. Professor Ronei comentou que a 41 
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PROGRAD está trabalhando em proposta de planejamento contendo horário comum para a 42 

universidade. Professor Allan acrescentou que futuramente o horário dos cursos de Graduação 43 

seguirá a mesma lógica, sendo a proposta distribuída aos coordenadores de curso para que façam 44 

pequenos ajustes necessários. Acatadas as sugestões possíveis de ser executada, a discussão 45 

sobre o planejamento foi encerrada e a proposta aprovada. A proposta será encaminhada para 46 

análise na próxima reunião da Plenária do BC&T a fim de obter aprovação. Nada mais havendo a 47 
tratar, professor Pedro Galli Mercadante agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 48 
quinze horas e quarenta e nove minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada 49 
pelo Coordenador do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Pedro Galli 50 
Mercadante. 51 
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