
Relatoria:

Incompatibilidade entre o Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado
em Ciência e Tecnologia (2022) e o Plano Pedagógico Institucional (2017)
da UFABC

Sumário

Em 23 de novembro de 2022, o Projeto Pedagógico de Curso do
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (PPC-BCT) é aprovado por unanimidade
pela Comissão de Graduação (CG). A CG recomendou ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) atenção para o fato desse documento não
contemplar o limite máximo de 35% de disciplinas obrigatórias no total de
créditos preconizado pelo Plano Pedagógico Institucional de 2017 (PPI 2017).
Em 12 de dezembro de 2022, o ConsEPE delibera que seja constituída uma
comissão para estudo dessa discrepância. Com seus membros indicados pela
Reitoria, a equipe convocada para tal tarefa inicia seus trabalhos em 01 de
fevereiro de 2023. A equipe indica a remoção da exigência do teto para a
fração de disciplinas obrigatórias do BCT, por meio de uma emenda ao
PPI 2017.

Contexto

O primeiro PPC-BCT remonta a 20061, indicando 58% de disciplinas
obrigatórias na carga horária mínima para conclusão do curso. Em duas
revisões subsequentes 2,3 (2009 e 2015), essa marca esteve em 47%, valor
desta última versão vigente.

O PPI de 20174 determina que, para os Cursos Interdisciplinares de
Ingresso, o limite de créditos em disciplinas obrigatórias seja de, no máximo,
35%. Esse tópico (a existência de um teto estabelecido para a fração de
disciplinas obrigatórias) foi alvo de debate quando da análise do documento
pelos Conselhos Superiores, resultando em sua manutenção (pelo placar de 15
favoráveis, 14 contrários e 4 abstenções) após votação específica no Conselho
Universitário (ConsUni).

A premência na curricularização da extensão acadêmica promoveu a
reformulação do PPC-BCT por parte de seu NDE, resultando em sua versão
2022. Esse PPC-BCT 2022, aprovado por unanimidade na CG (23/11/2022),
apresenta 42% de créditos em disciplinas obrigatórias. Em comparação com
seu predecessor de 2015, foram excluídas desse rol três disciplinas
obrigatórias: Bases Conceituais da Energia, Interações Atômicas e Moleculares
e Projeto Dirigido.



Em 12 de dezembro de 2022, o ConsEPE, instância responsável pela
aprovação e implementação da matriz pedagógica indicada no PPC, propôs a
análise da discrepância entre esse documento e o PPI 2017, referente à carga
de disciplinas obrigatórias. Em 01 de fevereiro de 2023, com seus membros
indicados pela Reitoria, a equipe convocada para tal tarefa inicia seus
trabalhos.

Análise

A equipe parte do pressuposto que o conflito entre as porcentagens de
disciplinas obrigatórias indicadas nos documentos PPC-BCT 2022 e PPI 2017
poderia ser resolvido de dois modos:

1. Corte de disciplinas obrigatórias na matriz do PPC-BCT 2022, até o
limite estabelecido pelo PPI 2017. Aqui, o corte implicaria ou na
supressão da disciplina do conjunto em voga ou na redução de carga
horária da disciplina.

2. Supressão do limite estabelecido no PPI 2017 através de uma
emenda a esse documento.

Em relação ao modo 1, este grupo não se sente confortável para fazer o
corte de créditos, de forma arbitrária, a fim de satisfazer os 35% impostos pelo
PPI vigente. Entendemos que o PPC de um curso é fruto de uma construção
coletiva que demanda tempo, maturação e que deve estar sujeito à revisões
periódicas para os desafios contemporâneos. Acreditamos que o PPC-BCT foi
construído com essa essência e seria incongruente remeter a tarefa de
redução da carga horária de disciplinas obrigatórias à própria instância que
concebeu o documento, e que o fez pautando-se nas diretrizes que remontam
ao primeiro PPC-BCT. A unanimidade na aprovação da matéria ainda em 2022
por um grupo mais amplo (a CG) - mas ainda diretamente envolvido com o tipo
de trabalho conduzido - reforça a noção de que o PPC-BCT 2022 é um material
robusto e adequado às demandas da UFABC. A matriz de disciplinas proposta
PPC-BCT 2022 deveria ser obedecida, sem cortes.

O modo 2 merece algumas considerações que contemplam a liberdade
de cátedra coletiva por parte dos docentes envolvidos, sem comprometer o
perfil do egresso e o plano original da UFABC, ao mesmo tempo em que sua
aplicação é continuamente atualizada frente à comunidade em que a
universidade está inserida.

No PPI 2017, não é apresentada referência bibliográfica, evidência
empírica ou justificativa técnica para a adoção do valor de 35% para a cota de
disciplinas obrigatórias. Em outros termos, nenhum vínculo entre a escolha
dessa porcentagem e qualquer indicador de desempenho, produtividade ou



inserção no mercado de trabalho pelo egresso é sequer sugerido nesse
documento.

É inegável que o PPI deve “nortear a realização da missão institucional,
na medida em que apresenta parâmetros de condução das atividades
acadêmicas e apresenta políticas institucionais compostas por um conjunto de
estratégias necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação
superior e da Instituição”5. Por outro lado, o NDE, devido a sua composição e
enquanto órgão consultivo6, "é um bom indicador de qualidade de um curso de
graduação e um elemento de diferenciação quanto ao comprometimento da
instituição com o bom padrão acadêmico”. Não é supérfluo ressaltar que as
discussões do NDE são levadas à plenária de curso e à CG e ambas
contemplam representação discente. É papel do NDE de um curso contribuir
para a consolidação do perfil profissional do egresso, o que deve nortear a
elaboração de um PPC capaz de promovê-lo. Ao NDE e à plenária do BC&T
caberiam a primazia técnica na elaboração da grade curricular, dada sua
especificidade de atuação e foco restrito, se comparado à pluralidade de
assuntos de que trata o PPI.

Proposta

Como apresentado, o estabelecimento de um marco arbitrário por um
documento como o PPI 2017, em vez de dirigir a atuação da instituição de
modo a atingir seus objetivos mais caros, age na contramão, restringindo a
atuação de grupos mais qualificados para operações específicas. Torna-se,
portanto, fundamental a remoção dessa imposição, quando a concepção da
matriz curricular deve emergir de suas bases acadêmicas (i.e., o NDE e a
plenária do curso).

Para tanto, é indicada a seguinte emenda ao PPI 2017:

Onde se lê:
“Para os Cursos Interdisciplinares de Ingresso, os limites são determinados

como máximo de 35%, para disciplinas obrigatórias, e mínimo de 30%, para
disciplinas livres.”

Leia-se:

“Para os Cursos Interdisciplinares de Ingresso, são recomendados 35% de
créditos de disciplinas obrigatórias e 30% de créditos em disciplinas
livres.”



Conclusão

Em vista do exposto, esta relatoria* indica a remoção da exigência de
um teto para a fração de disciplinas obrigatórias do BCT, por meio de uma
emenda ao PPI 2017.

Santo André, 27 de fevereiro de 2023.

Gisele Ducati (CMCC), José Fernando Queiruga Rey (CECS) e Marcelo
Augusto Leigui de Oliveira (CCNH)

* A discente Bianca Barboza Bertolotto, nomeada pela Reitoria para
composição desta equipe, optou pela apresentação de relato independente,
divergindo do teor desse documento.
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