
 
 

2ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do BC&H de 2017 

Data: 21/03/2017 
Horário: 14h 
Local: sala 102 – Bloco Alpha 1  
Presentes: Ana Maria Dietrich, Anastasia Guidi Itokazu,  Arilson da Silva Favareto, Artur 
Zimerman, Carlos Eduardo Ribeiro, Giorgio Romano Schutte. 
Ausências: Fernando Cássio, Ruth Ferreira Santos Galduroz e Vitor Eduardo Schincariol.  
Convidados: Danilo Silvério e Tatiana Lima Ferreira 
Apoio administrativo: Lucas Furtado, Rosimary Matos e Tânia V. Teruel Sywon. 
 
 
Eleição do NDE 
 
Lucas Furtado informou sobre a necessidade da realização de eleição para preencher o cargo 
de Presidente do NDE. Os membros do NDE decidiram que irão aguardar a próxima reunião da 
Coordenação do BC&H onde será decidida a duração do mandato do Presidente do Núcleo. A 
eleição será realizada após o conhecimento do período do mandato. 
 
 
Presença do Coordenador do BC&H 
 
Professor Giorgio propôs que o Coordenador do BC&H fosse convidado à participar das 
reuniões do NDE para contribuir com o acesso às informações sobre o curso e também tomar 
conhecimento das proposições do NDE. Aprovada a proposta do professor Arilson que sugere 
que seja feito o convite para o Coordenador do BC&H participar de todas as reuniões 
ordinárias do NDE a fim de facilitar a fluidez de informações. O NDE realizará reuniões 
extraordinárias sem a presença do Coordenador do BC&H sempre que achar necessário a fim 
de garantir a isenção das decisões. Proposta aprovada com 1 abstenção. 
 
 
Revisão das disciplinas de opção limitada 
 
Na Plenária do BC&H ficou decidido que a revisão do rol de disciplinas de opção limitada do 
BC&H seria delegada ao NDE do BC&H. 
 
Na revisão das disciplinas de opção limitada do BC&T, o NDE do BC&T decidiu que consultaria 
todos os cursos pós BC&H e pós BC&T da Universidade sob a inclusão de suas disciplinas 
obrigatórias no rol de disciplinas de opção limitada do BC&T. Após essa consulta, o BC&T 
analisou as sugestões dos cursos específicos. Os critérios solicitados para esta seleção é que 
fossem matérias introdutórias e compartilhadas por vários cursos 
 
No ConsEPE foi aprovado, em reciprocidade a decisão do NDE do BC&T, que todas as 
disciplinas obrigatórias do BC&T fossem incorporadas ao rol de disciplinas de opção limitada 
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do BC&H. Cabe ao NDE do BC&H ratificar ou retificar esta alteração. O prazo final para esta 
revisão é até o final do segundo quadrimestre de 2017. 
 
Aprovada a proposta do professor Arilson que sugere que o NDE do BC&H adote o mesmo 
critério usado pelo NDE do BC&T na reformulação das disciplinas de opção limitada do BC&H. 
 
 
Disciplina “Esporte, Lazer e Qualidade de Vida” 
 
Informe sobre a aprovação da criação da disciplina “Esporte, Lazer e Qualidade de Vida” como 
disciplina de opção limitada do Curso de BC&H, tanto pela Coordenação do BC&H como pela 
Plenária do BC&H. 
 
Deliberou-se que, por ser uma disciplina de opção limitada, a criação desta será discutida 
juntamente com a revisão das disciplinas de opção limitada. Será enviado por e-mail, aos 
membros do NDE, a ementa da disciplina e a norma do MEC sobre prática esportiva para uma 
nova discussão. 
 
 
Debate sobre o Projeto Pedagógico 
 
Professor Giorgio sugeriu a realização de um ciclo de debate baseado nos 10 anos de efetivo 
exercício da UFABC, não com caráter comemorativo, mas sim a fim de abrir portas para a 
discussão com objetivo de avaliação dos problemas da Universidade. Ressaltada a importância 
de envolver a Coordenação geral dos BIs neste projeto. Acordado o envio da proposta como 
sugestão à Coordenação do BC&H. 
 
 
Avaliações obrigatórias 
  
Professor Giorgio propõe que o NDE trabalhe com as informações coletadas nas avaliações 
aplicadas pela ProGrad. Sugere também que as informações sobre as disciplinas obrigatórias 
do BC&H sejam encaminhadas somente para a Coordenação do BC&H. 
 
 
Atividades Complementares 
 
Professor Giorgio sugere a formação de uma comissão para organizar as atividades 
complementares com o intuito de melhorar o uso dos horários reservado para estas. 
 
 
Rosimary Matos 
Assistente Adm. 
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