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Ata nº 007/2019/Núcleo Docente Estruturante - BC&T 

 

 

Ata da VII Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em 1 

Ciência e Tecnologia (BC&T), realizada às quatorze horas do dia dois de outubro de dois mil e 2 

dezenove, na sala trezentos e doze na torre três do Bloco A da Universidade Federal do ABC 3 

(UFABC), sita na Avenida dos Estados, cinco mil e um, Santo André, SP. A reunião foi 4 

convocada e realizada pela professora Itana Stiubiener, presidente do NDE, e contou com a 5 

presença dos seguintes membros: Daniel Miranda Machado; Edson Pinheiro Pimentel; Guiou 6 

Kobayashi; Luciano Soares da Cruz; Paula Homem de Mello; Pedro Galli Mercadante, Ronei 7 

Miotto e Wesley Góis. Ausência justificada: Janaína de Souza Garcia. Apoio Administrativo: 8 

Leone de Souza e Silva, Assistente Administrativo. Professora Itana cumprimentou a todos e 9 

iniciou a reunião às quatorze horas e sete minutos, informando o único item da pauta, a saber: 10 

Revisão Matriz Curricular BC&T: Professora Itana registrou seu anseio de que, independente 11 

do resultado, a presente reunião seja a última a discutir a revisão do PPC-BC&T. Informou que 12 

os eixo “Informação e Comunicação” e “Estrutura da Matéria” ainda não depositaram as ementas 13 

revisadas das disciplinas na plataforma Tidia. Informou ainda que ocorreu reunião com os 14 

docentes do eixo “Informação e Comunicação” no último dia vinte e três de setembro, conforme 15 

encaminhamento deixado, e que o único ponto de consenso foi quanto à redução de um crédito 16 

para a disciplina “Processamento da Informação”. Quando aberta a discussão para o NDE-17 

BC&T, as questões norteadoras foram: 1) a necessidade de ter uma proposta de redução de 18 

créditos, ainda que fosse difícil para todos os eixos; 2) se os eixos que se propuseram a reduzir 19 

créditos inicialmente poderão declinar; 3) problemas impactados pela execução simultânea de 20 

duas matrizes do curso; 4) se a proposta de redução de créditos será aprovada na Plenária do 21 

BC&T, tendo em vista a pouca quantidade de créditos que será reduzido (cinco créditos); 5) as 22 

pequenas alterações que serão propostas terão impacto positivo para o curso; e 6) pontos de 23 

consenso para o NDE-BC&T (número de créditos que constará da lista de disciplinas de opção 24 

limitada das disciplinas “Projeto Dirigido - 02”, “Bases Conceituais da Energia – 02” e 25 

“Interações Atômicas e Moleculares – 01”; alteração do número de créditos para as disciplinas 26 

“Fenômenos Térmicos – 05 (incluindo ondas)” e “Física Quântica – 04” e redução de um crédito 27 

da disciplina “Processamento da Informação”, tornando disciplina de aulas práticas). Quando 28 

posto em votação os pontos de consenso para o NDE-BC&T e, ainda, se o eixo “Processos e 29 

Transformação” poderá declinar da proposta inicial de reduzir créditos de suas disciplinas, não 30 

houve manifestação contrária e nem abstenções. A intenção é que a proposta de revisão do PPC-31 

BC&T seja encaminhada para a Coordenação do BC&T e posteriormente apreciada na reunião 32 

do colegiado do curso. Nada mais havendo a tratar, professora Itana Stiubiener agradeceu a 33 

presença de todos, e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e seis minutos, da qual eu, 34 

Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pela professora Itana Stiubiener. 35 
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