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Ata nº 002/2019/BCT  

 

 

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

às quatorze horas do dia dez de julho de dois mil e dezenove, na sala trezentos e nove, torre dois, 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 Adjunto do Bacharelado em 4 

Ciência e Tecnologia, professor Marcelo Oliveira da Costa Pires, e contou com a presença dos 5 

seguintes membros: Pedro Galli Mercadante, Coordenador do Bacharelado em Ciência e 6 

Tecnologia; Luciano Soares da Cruz, Representante docente do Centro de Ciências Naturais e 7 

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, Representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 10 

Carla Regina de Oliveira, Representante dos técnico-administrativos. Ausência Justificada: 11 

Carlos Alberto Silva, Representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 12 

(CCNH); e Itana Stiubiener, Representante docente do Centro de Matemática, Computação e 13 

Cognição (CMCC). Apoio Administrativo: Marcia Soares, Secretária Executiva; e Leone de 14 

Souza e Lucas Orsatti, Assistentes Administrativo. Professor Marcelo cumprimentou a todos e 15 

iniciou a reunião às quatorze horas e três minutos, informando os itens que compõe a pauta, a 16 

saber: 1) ATA - I Reunião Extraordinária (24/04); 2) Planejamento de oferta de disciplinas 17 

BC&T 2020; 3) Portaria estudo dirigido; 4) Avaliação de disciplinas; e 5) criação de disciplinas. 18 

1) ATA – I Reunião Extraordinária (24/04): Quando a ata foi submetida à votação, esta foi 19 

aprovada com uma abstenção. 2) Planejamento de oferta de disciplinas BC&T 2020: 20 

Professor Marcelo apresentou a proposta de planejamento informando que do documento consta 21 

sugestão de horários para as disciplinas do curso. Destacou as seguintes alterações no documento 22 

em comparação ao planejamento de 2019: 1) disciplinas para alunos ingressantes – aumento do 23 

número de turmas ofertadas no terceiro quadrimestre (FUV, GA e NI) devido ao aumento de 24 

vagas para o curso com a criação do curso “Bacharelado em Biotecnologia”; 2) aumento do 25 

número de turmas para a disciplina “Bases Matemáticas”; 3) oferta da disciplina “Projeto 26 

Dirigido” em todos os quadrimestres; 4) redução na reoferta de turmas no campus São Bernardo; 27 

5) aumento na oferta de turmas para as disciplinas “Funções de Várias Variáveis” e Geometria 28 

Analítica”; e 6) sugestão de que as turmas das disciplinas de “Humanidades” (CTS, EDS e 29 

BECM) fossem distribuídas ao longo dos quadrimestres (necessitando ainda da decisão da 30 

direção do CECS). Professor Marcelo informou ainda que a solicitação de alteração para as 31 

disciplinas de “Fenômenos” (distribuição das turmas ao longo dos quadrimestres - reoferta) não 32 

foi incluída no documento devido ao envio tardio à Coordenação, necessitando ainda de análise 33 

de viabilidade de implantação. Observou que as alterações serão submetidas à Plenária para 34 

aprovação. Quando posta em votação a proposta apresentada (excetuando a proposta para as 35 

disciplinas de “Fenômenos” e “Humanidades” que serão alteradas ainda), bem como a não 36 

divulgação dos horários das disciplinas na reunião da Plenária, foi aprovada com uma abstenção. 37 

3) Portaria estudo dirigido: Professor Marcelo informou que, segundo portaria da PROGRAD, 38 

a Coordenação (colegiado) deverá estabelecer regras para realização da modalidade de estudo 39 

dirigido (integralização da disciplina coordenada por docente sem a necessidade de o aluno 40 
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frequentar a aula presencialmente). A proposta foi apresentada aos membros da Coordenação e 41 

as seguintes alterações foram sugeridas: 1) que o aluno tenha cursado a disciplina pelo menos 42 

uma vez e não tenha sido reprovado com conceito “O” (reprovado por frequência); 2) não haver 43 

oferta da disciplina no quadrimestre atual e no subsequente da solicitação; e 3) ser a primeira 44 

disciplina solicitada pelo discente na modalidade de estudo dirigido. Quando posta em votação a 45 

proposta com as alterações sugeridas, foi aprovada por unanimidade. Os itens quatro e cinco da 46 

pauta serão apreciados na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, professor Marcelo 47 

Oliveira da Costa Pires agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às quinze horas e 48 

vinte e um minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pelo Coordenador 49 

do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Marcelo Oliveira da Costa 50 

Pires. 51 
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