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Ata nº 006/2019/Núcleo Docente Estruturante - BC&T 

 

 

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

e Tecnologia (BC&T), realizada às quatorze horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e 2 

dezenove, na sala trezentos e nove 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: Aline de Oliveira Neves Panazio; Andrea Cecilia Dorion 6 

Rodas; Daniel Miranda Machado; Eduardo Gueron; Eduardo Peres Novais de Sá; Guiou 7 

Kobayashi; Harki Tanaka; Marcos Vinícius Pó; Paula Ayako Tiba; e Ronei Miotto. Ausência 8 

justificada: Luciana Zaterka; Luciano Soares da Cruz; Natália Pirani Ghilardi Lopes; Paula 9 

Homem de Mello; e Wesley Góis. Apoio Administrativo: Leone de Souza e Silva, Assistente 10 

Administrativo. Professora Itana cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e 11 

oito minutos, informando o único item da pauta, a saber: Revisão Matriz Curricular BC&T. 12 

Informes: 1) Professora Itana informou que alguns alunos solicitaram participação na reunião do 13 

NDE-BC&T. Ponderou ser fundamental a participação dos alunos nesse tipo de reunião, e 14 

ressaltou que o NDE não é um espaço deliberativo e sim propositivo no âmbito das instâncias do 15 

curso. Relembrou que no último ano o grupo trabalhou em discussões para revisão do projeto 16 

pedagógico do curso a fim de cumprir normativa do PDI da instituição e que houve grande 17 

dificuldade em elencar as disciplinas e/ou o número de créditos que permaneceriam na lista de 18 

obrigatórias para o curso; e 2) Professor Marcos Pó informou que há cerca de um ano o BC&H 19 

vem discutindo uma proposta para a revisão do projeto pedagógico do curso. Tal proposta já foi 20 

aprovada no âmbito das instâncias do BC&H e foi encaminhada para a Pró-Reitoria de 21 

Graduação a fim de emitir parecer. Explicou que, basicamente, houve pequenas alterações na 22 

ordem das disciplinas, sendo que uma nova disciplina obrigatória foi criada (“Estudos do 23 

Gênero” com 03 créditos), mantendo o número de créditos obrigatórios atuais (72 créditos). O 24 

número de créditos obrigatórios compartilhado com o BC&T permanecerá o mesmo (21 25 

créditos). Explicou, ainda, que as atividades complementares foram eliminadas em decorrência 26 

da necessidade da inclusão de dez por cento de ações de extensão.  Revisão Matriz Curricular 27 

BC&T: Professora Itana observou que, conforme encaminhamento deixado na última reunião, o 28 

grupo de docentes do eixo “Informação e Comunicação” ficou responsável por se reunir a fim de 29 

discutir a questão da revisão das disciplinas do eixo. Relembrou que criou espaço na plataforma 30 

Tidia para que os membros do NDE-BC&T depositassem as ementas das disciplinas obrigatórias 31 

já revisadas. Informou que as ementas praticamente estão fechadas, exceto as do eixo 32 

“Informação e Comunicação” que não houve consenso para decidir sobre a redução de créditos 33 

das disciplinas. Professor Guiou realizou um breve relato acerca da reunião ocorrida com os 34 

docentes do eixo “Informação e Comunicação”. Iniciou relembrando que o NDE-BC&T decidiu 35 

pela redução de um crédito para cada disciplina do eixo (NI-2; PI-4; CR-4) e que quando a 36 

decisão do NDE-BC&T foi reportada ao grupo, não houve aceite por parte dos docentes em 37 

reduzir NI e CR (sete votos contra e um a favor), no entanto, houve aceite em alterar os créditos 38 

de PI (permanecer somente aulas práticas). Informou que uma nova reunião foi agendada e 39 

apenas quatro docentes compareceram, sendo todos contrários a redução de créditos. Na ocasião, 40 

os presentes solicitaram que o NDE-BC&T reconsiderasse a decisão tomada devido à 41 

inviabilidade de executar as disciplinas com o número de créditos reduzido. Professora Itana 42 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Graduação 

Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7041 

coordenacao_bct@ufabc.edu.br 

2 

 

observou que, seguindo regulamentação da instituição, o NDE-BC&T decidiu que os docentes 43 

dos eixos deveriam se reunir a fim de revisar as disciplinas para decidirem sobre a redução dos 44 

créditos. Quando aberta a discussão para o grupo, houve posicionamentos favoráveis e contra 45 

(maioria) dos membros do NDE-BC&T para reconsiderar a redução de créditos para o eixo. Os 46 

seguintes encaminhamentos foram sugeridos e aceitos pelo grupo: 1) entregar as ementas já 47 

revisadas pelos eixos até o próximo sábado a fim de ter algo bem elaborado; 2) que os pontos de 48 

consenso permaneçam; e 3) oportunizar nova discussão para o eixo “Informação e 49 

Comunicação” a fim de demonstrar com clareza a decisão tomada (apresentar ementas, plano de 50 

aulas, justificativa para a proposta e quem a apoia). Nada mais havendo a tratar, professora Itana 51 

Stiubiener agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às dezesseis horas e um minuto, 52 

da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pela professora Itana Stiubiener. 53 
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