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Prezados colegas,

Hoje, a Pró-Reitora de Graduação, profa. Paula Tiba, o diretor do CMCC, prof. Marcelo

Reyes, o diretor do CCNH, prof. Ronei Miotto, reuniram-se com os representantes das

coordenações das licenciaturas para discutir a questão do número de vagas das turmas das

disciplinas afeitas à área de ensino. Representaram as licenciaturas a prof. Maísa e

Fernanda e os professores Breno, Marco Antônio, Sílvio e Vinícius.

No que pese as coordenações terem apresentados elementos consistentes sobre suas

demandas, as ponderações por parte da Prograd e das Direções de Centro também

sensibilizaram os presentes.

A fim de garantir minimamente o cumprimento dos dispostos legais que regem a questão das

Práticas como Componentes Curriculares, atendendo as demandas das licenciaturas, sem

perder de vista as normativas e peculiaridades de nosso projeto pedagógico, buscou-se um

consenso entre os presentes. Longe de entender que esta seja a proposta ideal, ela

expressa o que se pode realizar no momento para atender as demandas das licenciaturas.

Após os debates, conclui-se que o número de vagas de algumas disciplinas da área devem

ser equiparadas às disciplinas de laboratório, já que estas apresentam um forte

componente prático, apesar de serem realizadas, no momento, em salas ditas de teoria.

Assim, para as disciplinas

Prática de Ensino (todas)

Libras

Didática

Educação em Saúde e Sexualidade

o limite máximo de alunos por turma é de 30. Como no caso dos laboratórios, uma

flutuação de até 3 alunos poderá ocorrer, desde que haja demanda.

Por conta de sua contribuição para as PPCs, as disciplinas

Educação Científica, Sociedade e Cultura

Políticas Educacionais

Desenvolvimento e Aprendizagem

terão o limite máximo de 40 alunos por turma, com uma variação de até 10% caso haja

demanda.

As demais disciplinas utilizarão como regra geral o número de vagas disponíveis nas

salas de aula reservadas pela Prograd.

Esta proposta consensual será apresentada aos Conselhos do CMCC e do CCNH para análise e

deliberação. As Direções de Centro comprometeram-se a apresentar e defender a proposta

durante este processo.
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1	de	2 06/12/2017	09:55



Atenciosamente,

-- 

Ronei Miotto

Diretor

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Universidade Federal do ABC

http://ccnh.ufabc.edu.br

número	de	vagas	das	turmas	das	disciplinas	afeitas	à	área	de	ensino 	

2	de	2 06/12/2017	09:55


