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Ata da sessão extraordinária nº 01/2015 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da primeira sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e trinta 2 

minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade 3 

Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, 4 

Santo André. A sessão foi presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências 5 

Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença e dos seguintes Conselheiros: a vice-6 

diretora, Profa. Paula Homem de Mello; os representantes docentes: Eduardo Leite Borba, 7 

Janaína de Souza Garcia, Luciano Puzer, Maurício Domingues Coutinho Neto, Renata Simões, 8 

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Jean-Jacques Bonvent; os representantes docentes 9 

suplentes, Leonardo José Steil e Lúcio Campos Costa; o representante técnico-administrativo, 10 

Leonardo Lira Lima. Convidados: Prof. Luciano Soares da Cruz, coordenador do bacharelado 11 

em Física, e Profª Maria Beatriz Fagundes, coordenadora da Licenciatura em Física. Não 12 

votantes: Raquel Cardim e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. Ausentes: O 13 

conselheiro Wagner Alves Carvalho teve ausência justificada, devido à reunião da Comissão de 14 

pós-graduação. Havendo quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão com os temas da Ordem do 15 

Dia: 1. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Física – Relator Prof. Ronei Miotto. 16 

Prof. Ronei comentou acerca das sugestões de alteração aos três projetos pedagógicos propostas 17 

na relatoria, quais sejam: 1) dada a aprovação, na reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e 18 

Extensão (ConsEPE) de 19/02 da inclusão de dois itens: descrição das tecnologias de informação 19 

e comunicação (TICs) empregadas nos cursos e a possibilidade de oferta de recursos 20 

semipresenciais, no projeto pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e 21 

Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), o relator sugeriu que tais itens fossem 22 

também incluídos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos) (PPCs) em análise. O relator destacou 23 

que a legislação não impõe obrigatoriedade à oferta de recursos ou disciplinas semipresenciais, 24 

apenas abrindo a possibilidade de oferta destes, mas salientou que, caso o curso opte por ofertar 25 

disciplinas na modalidade semipresencial, deve ser elaborado um plano específico de aula com 26 

descrição dos recursos de TICs a serem utilizados e da monitoria. Prof. Maurício perguntou 27 

acerca dos 20% mencionados na resolução do ConsEPE, se referem-se a número total de horas 28 

do curso ou ao limite de oferta semipresencial  para a disciplina. Prof. Ronei explicou que o 29 

oferecimento semipresencial é escolha do planejamento do curso, não havendo problema desde 30 

que esteja contemplado claramente em seu plano de ensino. 2) na reunião do ConsEPE citada 31 

anteriormente, houve também a aprovação da criação de duas novas disciplinas: Estudos Étnico-32 

Raciais e Identidade e Cultura. Foi sugerida a inclusão de ambas nestes PPCs como disciplinas 33 

livres. 3) sugeriu explicitar que as bibliografias básicas e complementares das ementas das 34 

disciplinas estão no Catálogo Geral das Disciplinas da UFABC. Analisando especificamente o 35 

PPC do bacharelado em Física, o relator apontou que a composição do Núcleo Docente 36 

Estruturante (NDE) e a lista de docentes não precisam constar explicitamente do documento, 37 

bastando apenas citar no PPC a portaria que regulamenta a existência do NDE e colocar a lista 38 

dos docentes em um apêndice, o que reduz a necessidade de alteração do PPC ocasionada pela 39 

mobilidade docente. Acerca das mudanças de código das disciplinas devido à criação de novos 40 

cursos, lembrou que a Técnica em Assuntos Educacionais Andréia Silva está auxiliando no 41 
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processo e que as alterações necessárias serão relacionadas em apêndice.  Profª Beatriz colocou 1 

dúvida surgida em reunião da Licenciatura quanto ao código das disciplinas, que passaram de 2 

BC para NH. Prof. Ronei apontou que as disciplinas obrigatórias dos cursos e de opção limitada 3 

do BC&T ou BC&H, segundo resolução do ConsEPE, passaram a ser identificadas pelas siglas 4 

BC e quando não obrigatórias, pela sigla NH. Salientou que o PPC pode ser aprovado com a 5 

observação de que todos estes códigos serão revisados futuramente. Em votação, o PPC do 6 

Bacharelado em Física com as sugestões de alteração propostas pela relatoria foi aprovado por 7 

unanimidade. 2. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física – Relator Prof. Ronei 8 

Miotto. Além das sugestões gerais, Prof. Ronei apontou que a disciplina de Prática de Ensino 9 

não deva ser relacionada no PPC como prática como componente curricular. Prof. Celio 10 

perguntou quanto ao que deve ser colocado nesta categoria. Prof. Ronei indicou que, segundo as 11 

discussões no INEP, a prática como componente curricular deve ser considerada como parte das 12 

disciplinas técnico-científicas, nas quais o docente apresenta aos alunos da licenciatura formas de 13 

abordar e ilustrar didaticamente os conceitos. Em votação, o PPC da Licenciatura em Física com 14 

as sugestões de alteração propostas pela relatoria foi aprovado por unanimidade. 3. Projeto 15 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Relator Prof. Ronei Miotto. 16 

Além das sugestões já colocadas, o relator destacou a novidade do PPC da Licenciatura em 17 

Ciências Biológicas em propor a criação de três disciplinas de conteúdo técnico-científico 18 

específicas do curso, pensadas conjuntamente com a coordenação do Bacharelado em Ciências 19 

Biológicas. Em votação, o PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas com as sugestões de 20 

alteração propostas pela relatoria foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o presidente 21 

deu por encerrada a sessão às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu Priscila 22 

Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 23 
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