
Disciplinas obrigatórias

Eixo
Total 70 Percentual 35,00%

Sigla Nome T P I Observações

Fenômenos Mecânicos

Fenômenos Térmicos

Processos de
Transformação

Evolução e
Diversificação da Vida

na Terra
Transformações

Químicas
Biodiversidade:
Interações entre

organismos e
ambiente

Geometria Analítica
Funções de Uma

Variável
Funções de Várias

Variáveis
Introdução à

Probabilidade e à
Estatística

Meta: 35%

Adaptar para preparo mais
consistente para relatório de

atividades praticas.

Rever conceitos de cinemática e
dinâmica apresentados no ensino médio de
maneira mais aprofundada e sistemática.

Apresentar as principais leis de conservação da
Física: conservação da energia e dos momentos

linear e angular e suas aplicações.

Leis e grandezas físicas. 

Movimento de
uma partícula. Noções de geometria vetorial.
Força e inércia. Leis da dinâmica. Trabalho e
energia mecânica. Momento linear. Colisões.

Dinâmica rotacional e conservação de momento
angular de um ponto material.

Manutenção

- Rever conceitos de física térmica
apresentados no ensino médio de maneira mais
aprofundada e sistemática. Apresentar as leis

da termodinâmica, a teoria cinética dos gases e
aplicações destes fenômenos em máquinas

térmicas.

Temperatura, calor e primeira lei da
Termodinâmica; Teoria cinética dos gases;

Máquinas Térmicas; Entropia e segunda lei da
Termodinâmica.

Manutenção -

Manutenção -

Manutenção -

Manutenção -

Manutenção -

Manutenção -

Manutenção -

Objetivos/Ementa
Situação Proposta

Energia

Também é obrigatória da
LCNE.

Objetivos - 

Ementa - 

Objetivos 

Ementa - 

Representação e
Simulação

BCJ0204-15 4 1 6

BCJ0205-15 3 1 4

BIL0304-15 3 0 4

BCL0307-15 3 2 6

BCL0306-15 3 0 4

BCN0404-15 3 0 6

BCN0402-15 4 0 6

BCN0407-15 4 0 4

BIN0406-15 3 0 4

Boas
práticas em observação e coleta de dados.

Ferramentas de análise de dados, regressão
linear, desvio padrão, propagação de erro e

método dos mínimos quadrados. 



Informação e
Comunicação

Processamento da
Informação 0 4

Comunicação e Redes 3 1

Estrutura da Matéria
Bioquímica: estrutura,
propriedade e funções

de Biomoléculas
Bases

Epistemológicas da
Ciência Moderna

Estrutura e Dinâmica
Social

Ciência, Tecnologia e
Sociedade

Base Experimental
das Ciências Naturais

BCM0505-15 5

BCM0506-15 4

BIK0102-15 3 0 4

BCL0308-15 3 2 6

BIR0004-15 3 0 4

BIQ0602-15 3 0 4

BIR0603-15 3 0 4

BCS0001-15 0 3 2

Alteração de créditos para disciplina 100% prática,
diminuição da carga total, aprovada na plenária

Alteração de créditos.
Adaptar para apenas prática.

- Apresentar os fundamentos sobre
manipulação e tratamento da Informação,

principalmente por meio experimentação dos
conceitos e do uso prático da lógica de

programação

Introdução a algoritmos. Variáveis e
tipos de dados. Operadores aritméticos, lógicos
e precedência. Métodos/Funções e parâmetros.
Estruturas de seleção. Estruturas de repetição.
Vetores. Matrizes. Entrada e saída de dados.

Depuração. Melhores práticas de programação.

+1 crédito para inclusão de prática
Alteração de créditos.

Adaptar para inclusão de
prática.

- Apresentar os fundamentos dos
processos de transmissão e distribuição da
Informação e o seu impacto na sociedade.

Teorias da Comunicação. Capacidade
de canal. Transmissão, Propagação; Ruído.

Redes com fio e sem fio; fibras ópticas (reflexão
e refração da luz). Funcionamento da Internet.

Meios de comunicação e difusão de informação.
Redes Sociais.

Manutenção

Manutenção -

Recomendação de criação de GT nas plenárias
dos BIs para revisão das ementas - atualização
para abordagem mais transversal de questões

como raça, gênero e sustentabilidade

Recomendar revisão

Atribuir à plenária de curso.

Atribuir à plenária de curso.

Atribuir à plenária de curso.

Manutenção -

Objetivos 

Ementa - 

Objetivos 

Ementa - 

Estrutura da Matéria

Humanidades

 independente de linguagem.
Adquirir ferramentas lógicas para modelagem e

solução de problemas de natureza
técnico-científica.

Compreender e aplicar a teoria de grafos em
problemas de diferentes naturezas.



Inter-eixos

Objetivos 

Ementa - 

BCS0002-15 0 2 10

BIS0005-15 0 2 2

BIS0003-15 4 0 5

Projeto Dirigido

Bases Computacionais
da Ciência

Bases Matemáticas

Manutenção da disciplina, suprimida na proposta
de 2022 Manutenção

- Praticar a interdisciplinaridade do
conhecimento vivenciado pelo discente no

conjunto de componentes curriculares
obrigatórias, de opção-limitada e opção-livre do
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T),
por meio de atividades extracurriculares ligadas

aos Programas de Iniciação Científica
(Pesquisando Desde o Primeiro Dia – PDPD,

Programa de Iniciação Científica – PIC,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica – PIBIC,
Programa PIBIC nas Ações Afirmativas,

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
PIBITI, Jovens Talentos Para a Ciência – JTC,

Programa de Iniciação Científica) ou aos Grupos
Mini Baja, Grupo de Pesquisa e

Desenvolvimento Aeroespacial (Aerodesign e
Foguetes), IEEE UFABC, Empresa Júnior

UFABC,
Liga Universitária de Empreendedorismo - LUE

UFABC, entre outros. Os alunos também
podem, individualmente ou em grupo, propor

soluções para problemas, aderentes aos eixos
do conhecimento do BC&T (energia,

representação e simulação, processos de
transformação, estrutura da matéria,

humanidades e informação), na forma, por
exemplo, de desenvolvimento de produto
inovador ou de análise técnico-científica.

Elaboração de projeto teórico,
experimental ou computacional a ser

desenvolvido sob a orientação de um ou mais
professores da UFABC.

Manutenção -

Manutenção -


