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Ata nº 001/2022/Coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T 

 

 

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

(BC&T), realizada às quatorze horas do dia vinte e três de março de dois mil e vinte e dois, na 2 

sala virtual https://meet.google.com/koh-gfbv-, Google Meet. A reunião foi convocada e 3 

realizada pelo professor Luciano Soares da Cruz, Coordenador do BC&T, e contou com a 4 

presença dos seguintes membros: Patrícia Dantoni e Heloísa França Maltez, representantes 5 

docente do CCNH; Andrea Cecília Dorión Rodas, representante docente do CECS; Alexei 6 

Magalhães Veneziani e Jeferson Cassiano, representantes docente do CMCC; e Eduardo da 7 

Costa Lima, representante discente. Ausência justificada: Fernanda Nascimento Almeida, 8 

representante docente do CECS. Convidados: Renata Simões, coordenadora da disciplina Base 9 

Experimental das Ciências Naturais. Apoio Administrativo: Leone de Souza e Silva, Assistente 10 

Administrativo e Marcia Soares, Secretária Executiva. Professor Luciano cumprimentou a todos 11 

e iniciou a reunião as quatorze horas e cinco minutos, informando os itens da pauta, a saber: 1) 12 

Apresentação da gestão 2022-2024 de coordenadores; 2) Aprovação de oferta extraordinária de 13 

BECN entre primeiro e segundo quadrimestre; e 3) Aprovação de ato decisório para dispensa de 14 

obrigatoriedade de BECN para alunos que apresentarem os requisitos. 1) Apresentação da 15 

gestão 2022-2024 de coordenadores: Professor Luciano se apresentou aos participantes como o 16 

novo coordenador do curso. Informou que realizará a gestão junto à professora Michelle Sato, 17 

coordenadora adjunta. Informou ainda que a gestão teve início em janeiro do ano corrente e tem 18 

previsão de finalizar no ano de dois mil e vinte e quatro. Explicou que a intenção era de que a 19 

convocação ocorresse com um pouco mais de calma, mas devido à urgência em se tratar da 20 

questão que envolve a oferta da disciplina Base Experimental das Ciências Naturais, não teve 21 

alternativa. Explicou que há previsão de que aconteça outra reunião para tratar da retomada da 22 

revisão do projeto pedagógico do curso e curricularização da extensão em breve, ainda com essa 23 

configuração de membros da Coordenação (colegiado). Pontuou dois desafios iminentes que a 24 

atual gestão terá responsabilidade em conduzir. Sendo o primeiro o retorno presencial às 25 

atividades de ensino no segundo quadrimestre do ano corrente, obedecendo ao plano gradual de 26 

retomada; e o segundo dar continuidade as atividades de revisão do projeto pedagógico do curso 27 

que foi iniciada em dois mil e dezoito na gestão da coordenação anterior, com inclusão da 28 

questão da curricularização da extensão (dez por cento de atividades de extensão deve estar 29 

previstas na carga horária do projeto pedagógico). Professora Michelle observou que a 30 

curricularização da extensão é um grande desafio, principalmente, devido ao tempo curto em que 31 

esta questão necessita ser conduzida. Informou que a discussão já vem ocorrendo no âmbito da 32 

PROGRAD, tendo data final para a aprovação do projeto pedagógico a metade do segundo 33 

quadrimestre do ano corrente. Informou ainda que em breve uma reunião do NDE-BC&T deverá 34 

ser convocada a fim de discutir as primeiras ideias que já foram discutidas com os outros cursos 35 

de ingresso da instituição. 2) Aprovação de oferta extraordinária de BECN entre primeiro e 36 

segundo quadrimestre: Professor Luciano observou que a disciplina Base Experimental das 37 

Ciências Naturais não é ofertada há dois anos, tendo como consequência dessa ausência de 38 

oferta, aproximadamente, seis mil alunos em demanda reprimida para atender. A previsão é de 39 

que com o adequado retorno presencial das atividades, a oferta da disciplina ocorra normalmente 40 

no terceiro quadrimestre do ano corrente, limitando essa demanda reprimida aos ingressantes até 41 

o ano de dois mil e vinte e um. Para o segundo quadrimestre serão ofertadas oitocentas e 42 
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quarenta vagas fora de fase e para o terceiro quadrimestre mil e quinhentas vagas, sendo esse 43 

número ainda insuficiente para atender a demanda. Frente a esse problema a professora Renata 44 

Simões junto à coordenação da disciplina BECN trabalhou em um projeto para oferecer a 45 

disciplina no período inter quadrimestre. Explicou sobre a necessidade em realizar acordos com 46 

outras disciplinas que utilizam os laboratórios úmidos para a oferta regular, observando que no 47 

período inter quadrimestre os laboratórios ficam praticamente vazios. Professor Luciano 48 

apresentou os documentos que aborda a aprovação de oferta extraordinária de BECN. Destacou 49 

que a disciplina será ofertada duas vezes na semana e com a quantidade de horas compatível com 50 

a da oferta regular da disciplina, utilizando apenas dois sábados, bem como os critérios para 51 

preenchimento das vagas, a saber: turno, CP e CR. Além disso, o nome dos docentes que 52 

ministrará a disciplina já constará do documento, bem como o número de vagas disponíveis. 53 

Professora Renata apresentou os detalhes do cronograma dessa oferta. Quando aberto o tema 54 

para discussão, os principais questionamentos foram: a forma que será realizada a alocação 55 

didática; se haverá um período de matrícula separado para essa oferta; sobre o aumento do 56 

número de vagas para a disciplina, considerando a discussão que ocorre atualmente no ConsUni 57 

sobre a suspensão do plano gradual de retomada das atividades presenciais; se a instituição já 58 

estará preparada para atender  aos alunos na questão de restaurante universitário e ônibus fretado 59 

para a oferta inter quadrimestre. Satisfeito os questionamentos, passou-se para a fase de votação. 60 

Quando posto em votação, o item foi aprovado por unanimidade e sem abstenção. 3) Aprovação 61 

de ato decisório para dispensa de obrigatoriedade de BECN para alunos que apresentarem 62 
os requisitos: Professor Luciano explicou que o item também aborda a disciplina BECN, mas 63 

possui outro foco. Detalhou que seria o de garantir a alunos ingressantes até o ano de dois mil e 64 

vinte e um que estejam próximos de se formar e que foram prejudicados pela ausência da oferta 65 

possam integralizar o curso mesmo sem ter cursado a disciplina. Para efeito deste ato, o processo 66 

será considerado como desobrigação excepcional e não equivalência de disciplina. Explicou os 67 

critérios que serão estabelecidos para aceite do pedido, a saber: o aluno deverá ter cursado pelo 68 

menos um crédito em disciplinas experimentais de cada grande área das ciências naturais, a 69 

saber: Ciências Biológicas, Física e Química ofertada na UFABC ou em outra instituição; aluno 70 

com formação técnica laboratorial nas áreas de Ciências Biológica, Física e Química; estudantes 71 

que realizaram projeto de iniciação científica e PDPD. Ressaltou que apesar da desobrigação em 72 

cursar BECN, o aluno terá que cumprir os cento e noventa créditos em disciplinas para 73 

integralizar o curso. Quando aberto o tema para discussão, os principais questionamentos e 74 

observações foram: sobre o aluno ter necessariamente experiência laboratorial nas três grandes 75 

áreas das ciências naturais; descaracterizar o BCT, abrindo precedente para que a disciplina seja 76 

extinta; garantir que a disciplina BECN fosse ofertada aos alunos de demanda reprimida, 77 

considerando o objetivo da disciplina (entender o método científico); restringir o ano de ingresso 78 

dos alunos para o ano de dois mil e dezenove, quando foi a última oferta da disciplina para 79 

alunos que estavam regulares; incentivar o aluno a cursar a disciplina BECN, ainda que o ato 80 

decisório tenha sido aprovado; descrever no texto do parágrafo segundo quais são as categorias 81 

das disciplinas que são elegíveis (de opção limitada do BC&T ou livres); posteriormente, 82 

repensar a forma de oferta da disciplina, tornando a sua forma de avaliação mais simples e 83 

facilitando o seu oferecimento mais de uma vez ao ano; melhorar a redação do artigo primeiro 84 

referente a questão de “desobrigar” - deixar de ser obrigatório; inversão da ordem dos artigos 85 

terceiro e primeiro; responsabilidade da Coordenação do BC&T em oferecer condições para que 86 

o aluno cole grau no menor tempo possível; alunos ingressantes do ano de dois mil e vinte que 87 
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terão as mesmas regras de seleção para matrícula dos alunos de anos anteriores (CP); e sobre 88 

suprimir o parágrafo que trata das disciplinas de nível técnico e iniciação científica. Os seguintes 89 

encaminhamentos foram estabelecidos para alterar o texto: melhorar a redação do parágrafo 90 

quarto, deixando mais claro que o aluno pode complementar com créditos em disciplinas de uma 91 

das três grandes áreas; descrever no texto do parágrafo segundo quais são as categorias das 92 

disciplinas que são elegíveis (de opção limitada do BC&T ou livres); melhorar a redação do 93 

artigo primeiro, constando que a requisição deverá ser feita no momento de solicitar a colação de 94 

grau; manter o ano de ingresso (2021); e suprimir o parágrafo que trata das disciplinas de nível 95 

técnico, bem como sobre iniciação científica. Satisfeitos os questionamentos, passou-se para a 96 

fase de votação. Quando posto em votação, o item foi aprovado por maioria dos votos, sem votos 97 

contrários e com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, professor Luciano Soares da Cruz 98 

agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e seis minutos, da 99 

qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pelo professor Luciano Soares da Cruz. 100 
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