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Ata da sessão extraordinária nº 01/2014 – 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 do dia dois 2 

de julho de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 3 

Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida 4 

pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou 5 

com a presença da vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello e dos seguintes Conselheiros: 6 

Representantes Docentes: Célio Adrega de Moura Júnior, Janaina de Souza Garcia, Luciana 7 

Campos Paulino, Maurício Domingues Coutinho Neto, Tiago Rodrigues e Wagner Alves 8 

Carvalho; e representante técnico-administrativo Leonardo Lira Lima. Ausentes: representantes 9 

docentes Eduardo Leite Borba e Luciano Puzer. Ausência Justificada: Rodrigo Luiz Oliveira 10 

Rodrigues Cunha. Não votantes: Priscila Moura Arakaki e Raquel Cardim.  Havendo quórum 11 

legal, o Prof. Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas com a Pauta Única: Aprovação dos 12 

Projetos Pedagógicos de Curso - PPCs. Informou que foram recebidos apenas três projetos 13 

pedagógicos para análise: do Bacharelado e da Licenciatura em Química e do Bacharelado em 14 

Ciências Biológicas. Destacou a importância da análise destes PPCs, que visa atender à 15 

resolução ConsEPE nº 140 e a Portaria Normativa nº 40/2007, entre outras normativas 16 

relacionadas, e salientou ao conselho a necessidade de estudar a questão dos PPCs que não foram 17 

submetidos à análise do Conselho – à exceção dos PPCs do Bacharelado e Licenciatura em 18 

Filosofia, não passíveis de revisão no ano corrente por encontrarem-se em processo de avaliação 19 

pelo MEC.  1) PPC do Bacharelado em Química – relator Prof. Ronei Miotto. O relator propôs 20 

algumas alterações, como a alteração do nome do período de matutino para diurno, permitindo 21 

maior flexibilidade na oferta das disciplinas; a complementação do perfil do egresso; a indicação 22 

explicitada de que os conteúdos específicos e os conteúdos gerais são os previstos nas resoluções 23 

e ressaltar a coerência do PPC deste curso com as Políticas de educação ambiental e às Diretrizes 24 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 25 

Cultura Afro-brasileira e Africana, entre outros aspectos. Sugeriu também a inclusão da 26 

possibilidade futura de oferta de cursos semipresenciais na área, com a ressalva de que as 27 

avaliações sejam sempre presenciais e que a parte à distância não exceda 20% da carga horária 28 

do curso. Apontou também a necessidade de compatibilização entre as ementas deste PPC e as 29 

ementas publicadas no site da graduação. Prof. Maurício comentou acerca do trabalho realizado 30 

pelos docentes do bacharelado em Química e destacou a necessidade de o conselho manifestar-se 31 

acerca da oferta em modalidade semipresencial, visto que isso não foi discutido em plenária. 32 

Destacou também a correção aprovada em plenária, que explicita as opções dos alunos para a 33 

conclusão de curso, sob a supervisão de um orientador: a) iniciação científica, b) estágio na 34 

indústria ou c) elaboração de monografia. Discutiu a necessidade de compatibilização entre as 35 

disciplinas do PPC e as disciplinas do catálogo anual de cursos. Prof. Ronei destacou que este 36 

processo só será possível após a aprovação do PPC, e apenas para as disciplinas sob 37 

responsabilidade do CCNH. Esgotada a discussão, o projeto pedagógico do curso foi colocado 38 

em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. 2) PPC da Licenciatura em Química 39 

– relator Prof. Ronei Miotto. O relator informou que na manhã antecedente à reunião se reuniu 40 

com a coordenação do curso e pontuou algumas adequações necessárias: além das sugestões 41 
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feitas ao bacharelado em química, explicitar a carga horária do item prática como componente 1 

curricular nos componentes curriculares, visando atender às normativas do MEC. Houve um 2 

questionamento sobre como deve ser pontuado este item. Prof. Ronei respondeu que, do ponto de 3 

vista técnico, a coordenação dos cursos é quem determina a percentagem de aula do tipo prática 4 

como componente curricular. Após discussão, o projeto pedagógico do curso foi colocado em 5 

votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. 3) PPC do Bacharelado de ciências 6 

Biológicas – relator Prof. Ronei Miotto: o relator propôs as mesmas alterações sugeridas ao PPC 7 

do Bacharelado em Química, visando explicitar a atenção à legislação relacionada. Além disso, 8 

concordou-se em realizar adequação do item 4.4 do capítulo 12, o trabalho de conclusão de curso 9 

(TCC), substituindo as recomendações por uma referência  Guia de Orientação para Trabalhos 10 

Acadêmicos. Propôs também a inclusão das ementas das disciplinas do Curso e da relação do 11 

corpo docente como anexos do projeto pedagógico. Após discussão, o projeto pedagógico do 12 

curso foi colocado em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Prof. Ronei 13 

elogiou o trabalho das equipes na elaboração dos três PPCs apresentados. Nada mais havendo a 14 

declarar, o presidente deu por encerrada a sessão às 17h52, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, 15 

lavrei a presente ata. 16 
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