
Parecer da representação discente sobre a relatoria de revisão dos
componentes curriculares do Projeto Pedagógico do BC&T

Contexto

A revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência &

Tecnologia (BC&T) em sua versão proposta pela Plenária de Curso, presidida pela

atual Coordenação do BC&T, e pautada nas discussões empreendidas pelo Núcleo

Docente Estruturante (NDE, órgão consultivo da Plenária) majoritariamente em

2019, mantém uma configuração de componentes curriculares disciplinares

essencialmente atrelada ainda ao projeto pedagógico vigente (PPC de 2015,

aprovado pela Resolução ConsEPE nº 188), que preserva o rol de disciplinas

obrigatórias do PPC de 2009 com pontuais adequações em três disciplinas e assim

mantendo os mesmos créditos obrigatórios desde a primeira elaboração de um

projeto pedagógico do BC&T que não se mescle intrinsecamente com o Projeto

Pedagógico Institucional a partir da abertura do BC&H, com a expansão

interdisciplinar do curso e a revisitação das diretrizes institucionais à luz da

experiência e mirando uma melhor adequação da proposta da UFABC às

possibilidades estruturais da instituição, à sua missão e ao perfil do egresso cuja

pedra fundamental é forjada no seio da interdisciplinaridade e de uma base de

formação consistente, capaz de promover a autonomia do estudante para nortear

trajetórias múltiplas que se façam coerentes com as demandas e possibilidades de

atuação profissional cada uma à sua maneira. No entanto, o enrijecimento do rol de

disciplinas obrigatórias, cuja discussão detalhada não é ampla e

representativamente acessada pela comunidade acadêmica, orienta a configuração

do Projeto Pedagógico de Curso do BC&T na contramão das diretrizes adotadas

pela instituição:

Para que o aluno possa, a partir da escolha das disciplinas de opção
limitada e livres, compor sua matriz acadêmica de acordo com seus
interesses e talentos, é importante que a percentagem de disciplinas
obrigatórias não seja excessiva, e que seja previsto um número mínimo de
créditos de disciplinas livres. Para os Cursos Interdisciplinares de Ingresso,
os limites são determinados como máximo de 35%, para disciplinas
obrigatórias, e mínimo de 30%, para disciplinas livres. Desta forma, a
UFABC proporciona a cada aluno, em função das disciplinas de opção
limitada e livres selecionadas, a possibilidade de experimentar o
conhecimento de várias áreas, permitindo etapas progressivas de escolhas,



antes da sua etapa de profissionalização e especialização. Se o aluno já
tem definida a sua vocação, ele pode compor sua matriz do Bacharelado
Interdisciplinar com as disciplinas da carreira escolhida. Para os alunos que
ainda não têm sua escolha muito clara, os Bacharelados Interdisciplinares
proporcionam a possibilidade de experimentar disciplinas de várias áreas,
bem como o convívio com professores e alunos com diversos interesses e
vocações, até que eles se sintam seguros para fazer sua escolha
profissional. Assim, os Bacharelados Interdisciplinares também abrem
caminho para os alunos interessados em prosseguir sua formação
profissional, sendo, ao mesmo tempo, parte integrante e indissociável dos
cursos de formação específica.

No que pese o entendimento, vale relembrar, do papel formativo dos componentes

curriculares (neste PPI, ainda não determinando a curricularização da extensão,

embora tratando dos motivos que justificam sua relevância agora exigida por lei):

Os cursos de graduação na UFABC são compostos por grupos de
disciplinas de três categorias: obrigatórias (conhecimento básico conceitual
e essencial); de opção limitada (conhecimentos complementares, que
permitem o aprofundamento em algumas áreas e o direcionamento para
outros tópicos); e livres (outras disciplinas, podendo, inclusive, ser
disciplinas de pós-graduação ou extensão, ou cursadas em outras
instituições). (PPI UFABC, 2017, p. 13).

Esta avaliação é apresentada pela representação discente da comissão de relatoria

(composta por um docente de cada Centro associado ao BC&T e uma estudante do

curso) encaminhada pela Sessão Ordinária do ConsEPE em 12 de dezembro de

2022, em vista da necessidade de debruçamento representativo e detalhado sobre o

rol de disciplinas obrigatórias proposto no projeto em discussão, encaminhado ao

Conselho pela CG, em discordância ao parecer elaborado pela representação

docente.

Posicionamento dissonante ao apresentado pela comissão de relatoria

Em consideração às demandas apresentadas pelos discentes do curso através de

sua representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e das articulações

e propostas de sua entidade representativa, o Centro Acadêmico do BC&T, a

representação discente não assina este parecer, no entendimento de que o

encaminhamento sugerido está em desacordo com o caráter interdisciplinar

preconizado no PPI e preserva dissonância entre os componentes curriculares do



PPC e o perfil do egresso proposto. Tal dissonância é justificada nesta instância

colegiada superior pela manutenção de paradigmas na composição histórica do

curso, que a experiência do BC&T indica necessidade de superação, articulando

uma exceção ao Projeto Pedagógico Institucional para este curso sem o

debruçamento detalhado do Conselho sobre cada componente, que prevalecem no

projeto vigente desde 2015 sem alterações tão significativas em relação ao PPC de

2009.

Adequação do PPC ao PPI - Composição curricular coerente com o perfil do
egresso

Na avaliação do Projeto Pedagógico de Curso em discussão, cabe reiterar o caráter

formativo integral dos Cursos Interdisciplinares de Ingresso como formações

completas, isto é: o Bacharelado em Ciência & Tecnologia é um curso por si só,

capaz de formar profissionais competentes alicerçados no perfil do egresso

proposto que possam, inclusive seguir em atuação acadêmica ou profissional como

diplomados no BC&T sem seguir em Curso de Formação Específica. Essa

caracteŕistica, que proporciona múltiplas oportunidades de carreira para o egresso,

está fundada na interdisciplinaridade e no papel de base comum das disciplinas

obrigatórias, que compõem uma trajetória consistente mas única para cada

estudante orientada pelo diálogo com as disciplinas de opção limitada que

complementam e fortalecem a formação acadêmica promovendo, pari passu, a

ampliação e o aprofundamento da compreensão de conceitos e aquisição de

ferramentas constituintes dos conhecimentos abordados em cada disciplina.

Neste sentido, destaca-se que, apesar de mirar a formação interdisciplinar e integral

no curso de ingresso, o PPI de 2017 ainda atrela fortemente a definição das

disciplinas que devem compor o curso enquanto obrigatórias e limitadas ao vínculo

de interesse de cada discente com um curso de formação específica (PPI UFABC,

2017, p. 13 - 14), concepção que deve ser superada no sentido de permitir a

promoção de um exercício mais amplo da autonomia na trajetória discente e não

submeter a elaboração dos cursos de ingresso a interesses e demandas de áreas

de formação específica que não sejam coerentes com a base de diálogo

interdisciplinar.



Parâmetros para alterações na composição de componentes curriculares

Na avaliação da manutenção ou alteração de disciplinas do BC&T, é fundamental

manter-se a observância à estrutura sequencial de conteúdos cuja aprendizagem

está encadeada, respeitando as relações de recomendação já indicadas nas atuais

ementas para a elaboração de matriz sugerida e oferta de turmas “em fase”

(considerando-se as limitações de espaço físico e alocação de docentes),

garantindo que os discentes possam seguir os estudos adquirindo conhecimentos

teóricos e práticos que permitam avançar nas disciplinas obrigatórias e tenham base

para as demais.

A diminuição de créditos a fim de se respeitar os 35% de obrigatórias propostos no

PPI implica na redução de 90 créditos (PPC 2015, do total de 190 créditos) para 70

créditos (do total de 200 créditos). Cumprindo-se 20 créditos em disciplina por

quadrimestre, temos em 3 anos 180 créditos. Adequando-se o PPC proposto para

106 créditos em limitadas e livres (com a manutenção de 10% de créditos

extensionistas e 2% da carga horária como Atividades Complementares), estas

podem ser livremente alocadas no espaço de 110 créditos disponíveis em uma

estrutura de matriz sugerida que priorize a alocação das disciplinas obrigatórias no

início do curso. Os 190 créditos totais em disciplinas do PPC de 2015 não pode ser

cumprido em até 20 créditos por quadrimestre em 3 anos, implicando em retenção

principalmente para aqueles estudantes que não têm disponibilidade de realização

de disciplinas fora do turno de vínculo devido a trabalho, estágio e outras atividades.

Painel de componentes curriculares adequado aos limites preconizados

Disciplinas obrigatórias Disciplinas limitadas Disciplinas livres

Percentual 35% 70

Percentual 23% 46 Percentual 30% 60

Atividades de Extensão
e Cultura Atividades Complementares

Obs: Cada crédito vale 12h
(2h/semana no quadrimestre).
A nova proposta totaliza 200

créditos em 2.400 horas.

Percentual 10% 20 Percentual 2% 4



Total de créditos 200

Total de créditos em disciplinas Percentual 88% 176

Proposta do Centro Acadêmico do BC&T

De modo geral, as discussões do Centro Acadêmico a partir do histórico do BC&T,

no acúmulo de questões trabalhadas desde a fundação do CA (que acompanhou as

discussões sobre o projeto pedagógico em 2019), e também a análise de currículos

de outras universidades, levaram à formulação dessa proposta entendendo que

disciplinas mais avançadas e específicas enrijecem o curso na contramão do caráter

interdisciplinar.

O documento anexo "Alterações e justificativas" apresenta o detalhamento de

disciplinas que seriam mantidas, alteradas ou suprimidas do rol de disciplinas

obrigatórias.

O documento anexo "Ementas" apresenta uma visão geral das disciplinas que

comporiam o rol de obrigatórias destacando alterações propostas para melhor

adequação da disciplina ao curso.

O documento anexo "Componentes curriculares" apresenta o quadro de créditos por

categoria requeridos para a integralização do curso.

O documento anexo "Matriz sugerida" apresenta uma versão de matriz para

integralização do curso em 3 anos de acordo com a proposta de componentes

curriculares, e alguns considerandos sobre encadeamento de conteúdos e alocação

didática, dos quais se destaca:

A sugestão de matriz busca respeitar os limites de alocação didática
(docentes e espaço físico) mantendo, preferencialmente, as disciplinas
sugeridas no mesmo quadrimestre do ano em que são ofertadas
atualmente. Algumas reorganizações pretendem garantir ao aluno tempo a
assimilação de conteúdos e ferramentas para outras disciplinas (como é o
caso da relação de Fenômenos Mecânicos com Funções de Uma Variável e
Geometria Analítica). Mantém-se uma maior concentração da carga
didática obrigatória no primeiro ano da matriz sugerida, entendendo-se que
alguns encadeamentos de conteúdos sequenciais propiciam uma trajetória
de aprendizado mais adequada e formam uma base mais sólida para que o
estudante possa explorar disciplinas limitadas e livres com aproveitamento
satisfatório e desenvolvendo-se para exercer a autonomia da escolha de
sua trajetória principalmente a partir do segundo ano, podendo assim
cumprir os componentes curriculares para formação no tempo previsto.



Na medida em que esta proposta representa uma construção coletiva da

comunidade discente, elaborada a partir do acúmulo de debates na perspectiva

estudantil das dinâmicas da UFABC e de seu Projeto Pedagógico Instituiconal nos

últimos anos, esta relatoria indica ao ConsEPE avaliação do Projeto Pedagógico de

Curso elaborado pela entidade representativa, com parecer favorável às

adequações propostas para cumprimento das determinações do Projeto Pedagógico

Institucional.

Estruturação das disciplinas de opção limitada ao BC&T

Atualmente, tem-se de modo geral que as disciplinas consideradas opção limitada

para o BC&T são ofertadas como disciplinas obrigatórias de cursos específicos ou

de outros cursos interdisciplinares de ingresso, sendo que o BC&T não aloca oferta

de disciplinas limitadas.

Com interesse na adequação dos componentes curriculares do BC&T, é possível

uma estruturação de grupos de disciplinas de opção limitada que requeiram um

mínimo de cumprimento de créditos, como é praticado nas Licenciaturas

Interdisciplinares, que são cursos de ingresso, e alguns cursos de formação

específica em nossa instituição. Essa estruturação pode acolher disciplinas que

saiam do rol de disciplinas obrigatórias do BC&T, organizadas por eixos, e incluir

outras que já fizeram parte desse grupo em PPCs anteriores ou que sejam

consideradas de interesse comum, respeitando-se que disciplinas obrigatórias

componham “conhecimento básico conceitual e essencial” e as de opção limitada

proporcionem “conhecimentos complementares, que permitem o aprofundamento

em algumas áreas e o direcionamento para outros tópicos” (PPI UFABC, 2017, p.

13).

O atual PPC da Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), aprovado pelo Ato

Decisório ConsEPE 242, classifica disciplinas de opção limitada em quatro grupos

relacionados a interesses de áreas específicas (História, Geografia, Filosofia,

Sociologia e Psicologia) e transversais (Direitos Humanos, Práticas de Ensino).

Estes grupos “consideram, de um lado, a função para a formação acadêmica e



profissional quanto ao ensino e, de outro, a possibilidade de estender a

interdisciplinaridade transcendendo a matriz curricular obrigatória” (p. 78). Há um

mínimo de créditos a serem cursados pelo aluno em cada grupo, representando de

4,1% a 8,8% da carga horária total do curso cada.

Já o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE), cuja natureza de

conhecimentos está mais próxima do BC&T, organiza suas disciplinas de opção

limitada nos grupos: (1) Eixos Educação, Humanidades e Cognição, (2) Eixos

Representação e Simulação, Informação e Comunicação, (3) Eixos Energia,

Estrutura da Matéria, (4) Processos de Transformação, Ciências da Vida, (5) Eixos

Epistemologia, História e Filosofia das Ciências e da Matemática e (6) Eixo Práticas

de Ensino. No primeiro grupo, devem-se cumprir um mínimo de 8 créditos e de 26

créditos no sexto. Os demais grupos requerem apenas que sejam cumpridos

créditos em cada sem exigência mínima.

A partir desse entendimento de possível articulação das disciplinas de opção

limitada que indica mais estruturadamente para o estudante o seu papel

complementar na formação do perfil de egresso do curso interdisciplinar, como na

forma já praticada pelas LIs e por alguns cursos de formação específica (por

exemplo, o Bacharelado em Neurociência, que não exige cumprimento mínimo de

créditos em cada grupo mas classifica suas disciplinas de opção limitada em três

eixos), esta relatoria propõe que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na

avaliação da pertinência de cada disciplina enquanto obrigatória, considere o

deslocamento de créditos obrigatórios no PPC proposto em 2022 para a categoria

de disciplinas de opção limitada estruturada de acordo com os eixos que compõem

o BC&T: Estrutura da Matéria, Energia, Processos de Transformação,

Representação e Simulação, Informação e Comunicação, Humanidades.

Conclusão - Parecer da relatoria

Considerando-se o exposto, esta relatoria apresenta-se desfavorável à aprovação

do PPC proposto em 2022, à não adequação do PPI e à sua alteração no que visa a

composição curricular à luz do perfil do egresso. Recomenda ao ConsEPE a

avaliação da proposta apresentada pelo Centro Acadêmico do BC&T, com parecer



favorável às alternativas de adequação, e considerando-se a estruturação da

categoria de disciplinas de opção limitada para acolhimento das disciplinas que

deixem de pertencer ao rol de obrigatórias a fim de se atingir os 35% dos créditos

totais.


