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Ata nº 001/2019/Núcleo Docente Estruturante - BC&T 

 

 

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

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

dezenove, na sala trezentos e um, torre dois 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: Andrea Cecilia Dorion Rodas; Denise Consonni; Edson 6 

Pinheiro Pimentel; Eduardo Peres Novais de Sá; Guiou Kobayashi; Harki Tanaka; Jeroen 7 

Schoenmaker; José Fernando Queiruga Rey; Natalia Pirani Ghilardi Lopes; Paula Ayako Tiba; 8 

Pedro Galli Mercadante; Ronei Miotto; e Wesley Góis.  Apoio Administrativo: Leone da Silva, 9 

Assistente em Administração. Professora Itana cumprimentou a todos e iniciou a reunião às 10 

quinze horas e três minutos, informando os itens da pauta, a saber: 1) Reconhecimento do 11 

BC&T; e 2) Revisão do Projeto Pedagógico do curso (continuação). 1) Reconhecimento do 12 

BC&T: Professora Itana informou que ocorreu reunião com várias áreas da UFABC 13 

relacionadas ao reconhecimento, com a presença, inclusive, dos professores Pedro Mercadante e 14 

Marcelo Pires. Na reunião, a Biblioteca apresentou dois documentos, intitulados: “Relatório do 15 

Sistema de Bibliotecas da UFABC para fins de Avaliação” e “Relatório NDE”, que atestam as 16 

condições do acervo bibliográfico para os cursos de Graduação, com destaque para o BC&T em 17 

um dos documentos. Relatou que os documentos foram compartilhados com os membros do 18 

NDE-BC&T a fim de que fosse analisado e posteriormente aprovado em reunião. Quando posto 19 

em votação, o documento “Relatório NDE” foi aprovado por unanimidade. 2) Revisão do 20 

Projeto Pedagógico do curso (continuação): Professora Itana informou sua posição quanto a 21 

revisão do PPC-BC&T. Em sua opinião, e após conversas com a comunidade acadêmica, ainda 22 

não há uma proposta madura e com certo consenso para a revisão do BC&T (redução de 23 

créditos). Propôs que o NDE estabelecesse um conjuntos de indicadores que ajudariam na 24 

observação e alteração mais significativa do projeto posteriormente e que fosse encaminhado à 25 

Coordenação (colegiado) do BC&T e à Comissão de Graduação (CG) documento expondo a 26 

condição de um ano de discussão com linhas de propostas diferentes para a revisão e que não há 27 

um sentimento de maturidade para aprovar uma proposta e nem a necessidade de alteração do 28 

PPC no momento. Passou a palavra aos membros do NDE para considerações. Professor 29 

Eduardo propôs alterar pequenas estruturas (agir pontualmente em algumas disciplinas), devido 30 

aos fatores que abrangem e influenciam em grandes reestruturações. Professor José Fernando 31 

pontou que, em sua opinião, qualquer mudança sem que haja estabelecido um grupo de 32 

indicadores ficará sempre no “achismo”. Propôs verificar no PPI se está descrito a 33 

obrigatoriedade de redução de créditos ou somente recomendação, a fim de estabelecer estratégia 34 

na criação de um grupo de indicadores com certo prazo, e segundo recomendação do PPI. 35 

Professora Paula observou que as resoluções ConsEPE N° 139, que trata de alteração de 36 

disciplina, e, N°140, que trata da revisão de projeto pedagógico sofreram revisão no âmbito da 37 

CG, sendo a última ainda a ser apreciada em sessão do ConsEPE. Informou que tal medida 38 

poderá flexibilizar a questão da alteração de disciplinas sem entrar no âmbito de revisão de 39 

projeto pedagógico, bem como maximizar o prazo para realizar a revisão do projeto pedagógico. 40 

Professora Paula propôs que seja encaminhado ao ConsEPE documento solicitando maior prazo 41 

do que o previsto anteriormente, iniciando pela revisão das disciplinas, já que a revisão da 42 
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resolução permite, inclusive, alterar a nomenclatura de disciplina (exceto alteração de carga 43 

horária e extinção de obrigatórias). Professor Wesley sugeriu realizar informe em reuniões dos 44 

cursos específicos a fim de expor as discussões e o trabalho realizado pelo NDE durante os 45 

encontros, bem como o desfecho para encaminhamentos. Professora Denise concordou que não 46 

há maturidade suficiente para realizar a redução de créditos, e relembrou que durante o último 47 

ano vários pontos foram discutidos a fim de melhorar o BC&T, por exemplo: revisão das 48 

ementas das disciplinas obrigatórias; e organização das disciplinas de opção limitada 49 

(organização dentro dos eixos), bem como sua oferta. Sugeriu apressamento na elaboração do 50 

relatório do NDE a ser apresentado na CG e no ConsEPE, a fim de que os cursos específicos 51 

tenham a sinalização de que não haverá mudança no BC&T no momento. Sugeriu utilizar os 52 

indicadores constantes do relatório elaborado pelo professor Daniel para as disciplinas da 53 

Matemática, expandindo para as demais disciplinas do BC&T. Professor Jeroen sugeriu incluir 54 

os estudos feitos pela servidora Carla da DEAT/PROGRAD e incluir novos indicadores. 55 

Discordou em realizar a revisão das disciplinas, justificando que este trabalho já foi realizado na 56 

última revisão do PPC. Propôs que a redução de disciplinas seja realizada, ainda que não sejam 57 

os trinta e três por cento determinados no PPI, mas chegar a uma redução importante. Professor 58 

Ronei observou que alguns grupos-base (eixo transformações químicas), as quais foram 59 

realizadas reuniões a fim de trazer uma proposta ao NDE, não encaminharam uma proposta de 60 

redução de créditos e que não seria coerente com estes se fosse apresentado na Plenária tal 61 

proposta. Neste sentido, impor uma decisão aos grupos, que são membros da Plenária, seria 62 

quase que certo a não aprovação da proposta. Sugeriu prosseguir com os estudos mais detalhados 63 

para consolidação de uma proposta, levantando os indicadores e justificar as alterações que serão 64 

feitas. Professor Edson se posicionou favorável a apresentar a proposta de redução de créditos à 65 

CG e ao ConsEPE, sinalizando um novo prazo. Professor Guiou sugeriu que a partir das 66 

informações reunidas se trace estratégias para encaminhamentos e ações do NDE. Observou que, 67 

diante destas informações, o BC&T pode ser melhorado, além de integrar as disciplinas 68 

obrigatórias e de opção limitada e em segundo momento realizar a redução de créditos. 69 

Realizadas as considerações pelos membros do NDE, duas propostas foram colocadas em 70 

votação: 1) compilar todos os estudos realizados ao longo de um ano em documento, e 71 

encaminhar para o conselho solicitando prazo maior para amadurecimento das diferentes linhas 72 

discutidas; e 2) encaminhar para a Coordenação do BC&T, até o mês de novembro, a decisão do 73 

NDE (redução de créditos). A proposta um obteve três votos e a proposta dois, onze votos. Nada 74 

mais havendo a tratar, professora Itana Stiubiener agradeceu a presença de todos, e encerrou a 75 

reunião às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a 76 

presente ata aprovada pela professora Itana Stiubiener. 77 
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