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Ata nº 001/2023/Núcleo Docente Estruturante - BC&T 

 

 

Ata da I Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em 1 

Ciência e Tecnologia (BC&T), realizada às quatorze horas do dia vinte e sete de fevereiro de 2 

dois mil e vinte e três, na sala trezentos e dois, torre dois, 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: Daniel Miranda Machado; Eduardo Guéron; Eduardo Peres 6 

Novais de Sá; Guiou Kobayashi; Janaína de Souza Garcia; Paula Homem de Mello; e Ronei 7 

Miotto.  Ausência justificada: Vânia Trombini Hernandes. Convidados: Michelle Sato Frigo, 8 

Coordenadora Adjunta do BC&T. Apoio Administrativo: Leone de Souza e Silva, Assistente 9 

Administrativo. Professora Itana cumprimentou a todos e iniciou a reunião às quatorze horas e 10 

sete minutos, informando o único item da pauta, a saber: Aprovação da revisão do PPC-11 

BC&T. Professora Itana informou sobre as recomendações da Comissão de Graduação (CG) 12 

encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) referente a aprovação da 13 

revisão do projeto pedagógico do BC&T, a saber: 1) atentar e refletir sobre as implicações do 14 

não cumprimento do condicionante previsto pelo PPI-2017, que estabelece "Para os Cursos 15 

Interdisciplinares de Ingresso, os limites são determinados como máximo de trinta e cinco por 16 

cento, para disciplinas obrigatórias"; e 2) avaliar a possibilidade de indicar ao curso o 17 

compromisso de fazer convergir a próxima revisão do PPC para todos os condicionantes 18 

previstos pelo PPI da UFABC. Ressaltou que na última sessão do ConsEPE a mesa presidente 19 

não permitiu que a discussão acerca das recomendações da CG fosse realizada, instituindo uma 20 

comissão a fim de discutir sobre o limite dos trinta e cinco por cento de créditos obrigatórios. 21 

Considerou pertinente a sugestão do Professor Marcelo Pires acerca da elaboração de uma 22 

moção de preocupação, tendo em vista que a discussão foi extensa e o fluxo obedeceu ao que foi 23 

regulamentado para revisão de projeto pedagógico no âmbito da UFABC (reuniões do NDE para 24 

elaborar a proposta do PPC, aprovação da proposta pela Coordenação do BC&T, aprovação da 25 

proposta pela Plenária do BC&T, encaminhamento da proposta às instâncias superiores). Quando 26 

aberta a discussão, as questões norteadoras foram: que a questão dos trinta e cinco por cento de 27 

créditos obrigatórios é apenas um número indicativo e não deveria ser obrigatório como se tem 28 

considerado; que a composição do NDE (somente docentes) é regulamentada por lei; que o 29 

conselho superior tem competência para não aprovar o documento, bem como realizar as 30 

alterações que considerar necessárias; sobre a importância em manter as disciplinas obrigatórias 31 

do curso, como por exemplo, “Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias” sendo fator 32 

determinante para a contratação profissional de aluno do BC&T em alguns setores; sobre o 33 

abaixo-assinado elaborado pelos alunos que foi encabeçado pelo Grupo “Correnteza”; sobre o 34 

impacto no percurso acadêmico dos alunos com a o corte das disciplinas “Física Quântica”, 35 

Fenômenos Eletromagnéticos, “Natureza da Informação” e “Introdução às Equações Diferenciais 36 

Ordinárias”, colocando em xeque a excelência acadêmica; falta de política institucional para a 37 

formação continuada para docentes; sobre maior importância em ter conteúdos no PPC que 38 

versem sobre tecnologia, interdisciplinaridade e relação com pesquisa do que atender a um 39 

indicativo de porcentagem; que o BC&T é um curso em si e não um curso introdutório para 40 

cursos pós-BI; sobre o fato de a revisão atender a todos os critérios estabelecidos no PPI, exceto 41 

a questão da porcentagem de créditos de disciplinas obrigatórias; sobre os pontos a serem 42 
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abordados na elaboração da moção de preocupação e estratégias que serão utilizadas a fim de 43 

comunicar a condução dos trabalhos, sendo: solicitar formalmente ao presidente da comissão 44 

instituída pelo presidente do ConsEPE o parecer;  envio de e-mail, anexando a moção de 45 

preocupação aos docentes da Plenária explanando de forma sucinta a forma como  foi conduzido 46 

o estudo que propôs a revisão do PPC do BC&T,  bem como informar sobre o parecer 47 

independente do membro discente da comissão instituída pelo presidente do ConsEPE que trata 48 

da proposta de corte de quatro disciplinas obrigatórias e do retorno da disciplina “Projeto 49 

Dirigido” à lista de disciplinas obrigatórias do curso; sobre a preocupação de explicitar à 50 

próxima comitiva de avaliadores do Ministério da Educação (MEC) a forma com a Reitoria 51 

desrespeitou o trabalho de mais de quatro anos do NDE-BC&T para a revisão do projeto 52 

pedagógico do curso; sobre o pedido de desligamento do cargo de coordenação de curso caso a 53 

proposta de corte de disciplinas seja aprovada. Nada mais havendo a tratar, professora Itana 54 

Stiubiener agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às quinze horas e dezenove 55 

minutos, da qual eu, Marcia Soares, lavrei a presente ata aprovada pela professora Itana 56 

Stiubiener. 57 

 

Marcia Soares 

Secretária Executiva 

 

Itana Stiubiener 

Presidente Núcleo Docente Estruturante 


