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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

 

Nome da Unidade : Fundação Universidade Federal do ABC 

 

CNPJ: 07 722.779/0001-06 

 

Lei de Criação : Lei n° 11.145, de 26 de julho de 2005, publicada no DOU em 27 de 

julho de 2005. 
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2 DADOS DO CURSO 
 

Curso:  Bacharelado em Ciências e Humanidades 

Diplomação:  Bacharel em Ciências e Humanidades 

Carga horária total do curso:  2.400 horas 

Estágio:  Não há estágio obrigatório 

Turno de oferta:  Matutino e Noturno 

Número de vagas por turno:  200 

Campus de oferta:  São Bernardo do Campo 

Documentos de criação do curso:  Resolução ConsUni nº 21, de 16 de abril de 2009, 
que aprova a criação  do “Bacharelado em Ciências e Humanidades" e especialidades 
(BC&H) 

Reconhecimento do curso : Portaria Ministério da Educação nº565, de 30 de 
setembro de 2014.  
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3 APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2004 o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei nº 3962/2004 que previa a criação da Universidade Federal do ABC. 

Essa Lei foi sancionada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial da 

União de 27 de julho de 2005, com o nº 11.145 e datada de 26 de julho de 2005. 

 

Seu projeto de criação ressalta a importância de uma formação integral, que inclui a 

visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de inserção social no 

sentido amplo. Leva em conta o dinamismo da ciência propondo uma matriz 

interdisciplinar para formar os novos profissionais com um conhecimento mais 

abrangente e capaz de trafegar com desenvoltura pelas várias áreas do conhecimento 

científico e tecnológico. 

 

De acordo com o último Plano Nacional de Educação – PNE, o programa de 

ampliação do ensino superior tem como meta o atendimento de pelo menos 50% de 

jovens da faixa etária entre 18 a 24 anos até o final da década de 2020. Durante os 

últimos vinte anos em que muitos processos e eventos políticos, sociais, econômicos e 

culturais marcaram a história da educação no Brasil, a comunidade da região do ABC, 

amplamente representada por seus vários segmentos, esteve atuante na luta pela 

criação de uma Universidade pública e gratuita nesta região e a Universidade Federal 

do ABC - UFABC é o projeto concretizado após todo esse esforço. 

 

No contexto da macropolítica educacional, a região do ABC apresenta grande 

demanda por ensino superior público e gratuito. A demanda potencial para suprir o 

atendimento do crescimento da população de jovens já é crítica considerando que a 

região possui – de acordo com os dados disponíveis em 2014 - mais de 2,6 milhões de 

habitantes e 103.000 matrículas no Ensino Superior, distribuídas em pouco mais de 30 

Instituições de Ensino Superior. Destas, 1% está na rede Federal, 1% na rede 

Estadual, 20% na rede Municipal, 27% na rede comunitária, confessional e filantrópica 

e 51% na rede particular. 
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Com a exceção de uma pequena porcentagem de instituições que desenvolvem 

atividades de pesquisa, a grande maioria se dedica apenas ao ensino. A UFABC visa, 

precisamente, contribuir para preencher a lacuna de oferta de educação superior 

pública na região, potencializando o desenvolvimento regional por meio da oferta de 

quadros de formação superior e pelo desenvolvimento de pesquisa e extensão 

integradas às demandas locais, mas também aos grandes desafios postos ao mundo 

da ciência mais amplamente.  

 

A UFABC é uma Universidade multicampi, prevendo-se que suas atividades 

distribuam-se, no período de 10 anos, em pelo menos 3 campi. Atualmente estão em 

funcionamento o campus Santo André e o campus de São Bernardo do Campo. 

 

A UFABC tem por objetivos: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

III - desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, incentivando o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, 

da tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 
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Para atingir esses objetivos, a atuação acadêmica da UFABC se dá no âmbito de 

cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, visando à formação e o 

aperfeiçoamento de recursos humanos solicitados pelo progresso da sociedade 

brasileira, bem como na promoção e estímulo à pesquisa científica, tecnológica e a 

produção de pensamento original no campo das ciências e da tecnologia. 

 

Ainda, um importante diferencial da UFABC, que evidencia a preocupação da 

Universidade com a qualidade, é que seu quadro docente é composto exclusivamente 

por doutores, contratados em Regime de Dedicação Exclusiva. 

 

3.1. OS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES COMO UM DOS  
FUNDAMENTOS NORTEADORES DO PROJETO PEDAGÓGICO DA 
UFABC 

 

O novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC, válido para o período 

de 2013 a 2022, elenca como fundamentos conceituais do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI): ética e respeito; excelência acadêmica; interdisciplinaridade e 

inclusão social. Já os princípios estruturais são: bacharelados interdisciplinares, como 

único acesso à graduação; ausência de departamentos; sistema quadrimestral de 

ensino e desenhos modernos e flexíveis dos cursos. 

 

A interdisciplinaridade, conforme o referido o documento, é compreendida como a 

efetiva interação e integração entre as diferentes áreas do conhecimento, sendo um 

instrumento para a resolução das grandes questões do século XXI, que requerem a 

atuação e intercomunicação de profissionais de diferentes visões e formações. Note-

se que este conceito difere do de multidisciplinaridade, que pressupõe meramente um 

acúmulo de conhecimento dos diversos campos temáticos, sem haver 

necessariamente uma interconexão entre eles.   

 

Para dar suporte a este, que é um dos principais pilares do PPI, a constituição dos 

bacharelados interdisciplinares precisa estar calcada numa estrutura fluída que seja 

mais permeável às interações entre os profissionais das áreas de tecnologia e de 

humanidades, que traga maior flexibilidade curricular e a um fluxo de informações 

mais coeso e menos fragmentado. Estruturalmente, tal preceito se consolida na 

ausência de departamentos e na existência de centros para que haja efetivamente 

incentivos institucionais à interdisciplinaridade.  
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Os Bacharelados Interdisciplinares da UFABC – Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

(BC&T) e Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) – são as únicas portas de 

entrada da Instituição para a graduação, sendo partes constituintes obrigatórias para 

os seus cursos de formação específica. Este modelo, já aplicado anteriormente em 

Universidades americanas e europeias, proporciona exemplificativamente as seguintes 

vantagens: evita precocidade e imaturidade nas escolhas da carreira; aposta no 

processo de autonomia do sujeito em formação, pois ele constrói, nesse percurso, 

suas escolhas orientadas, exigindo do próprio sujeito aprendiz envolvimento e 

responsabilidade no seu processo de formação; integra graduação e pós-graduação; 

apresentam compatibilidade internacional; permite que um curso superior seja 

concluído em menos tempo do que um curso tradicional e, ao mesmo tempo, que 

sejam cursadas três graduações simultâneas, etc. 

 

Todavia, naturalmente todo este processo de inovação curricular e pedagógica (assim 

como todo processo deste tipo) – como é o caso da UFABC a nível nacional – traz 

desafios inerentes ao próprio rompimento do paradigma vigente e que se manifestam 

nas formas de planejamento, no perfil do corpo docente, e na condução cotidiana da 

experiência curricular por parte dos alunos.  

 

Eis algumas das diretrizes do PPI para enfrentar os problemas desta natureza, 

segundo o PDI:  

 

• Agregar à alta qualificação dos integrantes da UFABC, necessária para que a 

Universidade alcance seus objetivos acadêmicos, o compromisso com sua 

identidade institucional. A sinergia entre os cursos de graduação e pós-

graduação com os programas de pesquisa e extensão deverá ser um vetor na 

promoção da interdisciplinaridade e do desenvolvimento do conhecimento; 

 

• Promover a busca constante por inovação acadêmica, não como um fim em si, 

mas como o único caminho de se manter relevante perante as rápidas 

mudanças da sociedade e da tecnologia. Esta inovação deverá refletir-se não 

somente nos conteúdos a serem abordados no ensino, aos quais devem ser 

agregadas atualizações contínuas decorrentes dos resultados obtidos na 

pesquisa, mas também na forma como deve ocorrer o processo ensino-

aprendizagem;  
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• A contratação de docentes na instituição deverá privilegiar os candidatos que 

demonstrarem competência, gosto pelo ensino, profundo conhecimento e alta 

aderência à proposta acadêmica da UFABC; 

 

• O corpo docente deverá ser submetido à capacitação da sua formação 

pedagógica para compatibilizá-la com a interdisciplinaridade e outros 

elementos do projeto pedagógico necessários para a sua efetividade.  

 

• Os cursos de pós-graduação deverão pautar seus conteúdos e planejamento 

nos mesmos princípios de interdisciplinaridade que guiam o ensino de 

graduação da UFABC. 

 

• Os alunos serão sempre estimulados a refletir ativamente sobre sua 

experiência curricular, de forma a utilizar a autonomia que o projeto da UFABC 

lhes proporciona, com consciência de seus efeitos e com responsabilidade 

perante as escolhas feitas.  
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4 PERFIL DO CURSO 
 

O Curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) é um curso de 

formação científica geral. Sua matriz curricular proporciona vivências educativas que 

deverão resultar em uma forte formação científica e na aquisição de habilidades que 

permitam ao educando expressar-se como um ser que pensa e que tem no 

pensamento a inspiração para todas as suas formas de conduta. A iniciação nas 

Ciências Naturais, Formais e Sociais, além de Filosofia se dá através de conteúdos 

disciplinares e em aulas presenciais. A isso se somam as experiências curriculares 

constituídas por participação em grupos de pesquisa colaborativos e produção de 

trabalhos através da intervenção em redes de informação sob a supervisão de um 

pesquisador sênior. Com o BC&H se espera formar pessoas dotadas de uma 

perspectiva interdisciplinar, capazes de perseguir soluções para problemas, com 

capacidade de autogerir sua própria carreira de investigação e suficientemente críticas 

para indagar sobre os limites das soluções eventualmente encontradas. Trata-se de 

um curso que possui um currículo escolar diversificado em experiências educativas 

que não se restringem à sala de aula e às experiências formais de aprendizado. Trata-

se de curso em que as Ciências, as Humanidades e as demais formas de expressão 

do conhecimento são instrumentos para se preparar o indivíduo que sabe pensar 

criticamente.  

Através da pedagogia da reflexão se pretende formar indivíduos para viverem na 

sociedade do conhecimento que se constrói no Século XXI. Os alunos formados no 

Curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades serão preparados para se inserir 

nas inúmeras oportunidades de tornarem-se produtivos dentro e fora dos mercados de 

trabalho que se constituem no mundo moderno.  

4.2 JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

A Universidade Federal do ABC nasceu como uma universidade voltada à produção 

da Ciência e da Tecnologia, que são o resultado de operações envolvendo as 

representações do mundo que o ser humano é capaz de elaborar. Elas são o fruto do 

respeito a um conjunto de critérios formais que definem o significado da racionalidade 

humana e da consecução da verdade. A compreensão desse caráter abstrato e 

metacientífico é parte do entendimento do que sejam a Ciência e a Tecnologia. Seria 

impossível estabelecer os seus limites éticos sem delimitar os seus caráteres formais. 

Ciência e Tecnologia não podem ser apenas tratadas como operações que satisfazem 
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critérios formais. Elas são atos humanos praticados no mundo e é nele que produzem 

resultados materiais. A produção e a distribuição social da riqueza, gerada pelas 

técnicas industriais que decorrem de conceitos científicos, nunca são fenômenos que 

se esgotam em si mesmos. As instituições, os costumes, os rituais, os preceitos 

míticos, as religiões e, de igual forma, a Ciência e a Tecnologia, também são o produto 

de uma sociedade que busca explicação para si mesma. Como tal, suas diversas 

dimensões, do produto material ao bem-estar, assumem papéis que não podem ser 

definidos de modo apenas singular. 

A Ciência e a Tecnologia são o produto do que uma sociedade pensa, o produto do 

que ela supõe ser, do que ela preza e quer reproduzir, do que rejeita e quer eliminar, 

do que prioriza, do que esconde, do que admite vender e comprar, do que julga 

impossível transformar em moeda, de nossa moral, do modo como nos organizamos 

coletivamente, e de como vivemos individualmente. 

Enfim, Ciência e Tecnologia não são intemporais, não são produtos desalmados de 

uma mente humana transcendental que as inventaria como se os homens, em carne e 

osso, não existissem. São aquilo que nos organizamos socialmente para fazer e que, 

individualmente, julgamos, cada um com seus motivos, crenças, medos e certezas. 

Por isso, como o resto que existe socialmente, elas são o cruzamento dos fatos de 

nossa vida social, no qual se amalgamam religião, política, economia, práticas 

costumeiras, moralidade, ethos, direito e ideologias. Entender Ciência e Tecnologia 

pressupõe, pois, que nos entendamos. Fazer Ciência e Tecnologia, sem a crítica de 

nós mesmos, sem o esclarecimento daquilo em que ela resulta, é exercício cego.  

Em seu Projeto Político Pedagógico original a Fundação Universidade Federal do ABC 

(UFABC) foi pensada para se constituir numa Universidade no pleno sentido desse 

termo. Isso significa que ela seria uma instituição aparelhada para oferecer aos seus 

alunos a possibilidade de opção pelas diversas áreas do conhecimento em que podem 

ser desenvolvidos a pesquisa e o ensino. Ela, confessadamente, declara o seu 

compromisso com o Espírito Humano. Para realizar esse objetivo, de seu projeto 

político pedagógico, a UFABC não pode ser convertida apenas em uma escola de 

formação profissional. É certo que escolas de profissões são importantes em mais de 

uma dezena de aspectos. Entretanto, uma Universidade tem um papel mais 

abrangente, na medida em que busca respostas sobre as questões que instigam o 

espírito humano e urgem pelo desenvolvimento das teorias e soluções científicas, 

sociais e filosóficas que não são típicas da investigação cujo único objetivo é atender à 

demanda por profissionais com formação técnica.  
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Todos podem concordar que uma das características mais marcantes daquilo que 

percebemos como a Sociedade do Século XXI é o avanço das modernas tecnologias 

de comunicação e informação. Isso tornou o conhecimento um bem indispensável 

para o exercício da cidadania. Sem o conhecimento não é mais possível desfrutar do 

patrimônio de benefícios que a sociedade moderna produz. O avanço tecnológico, que 

por si só já é um dos resultados de progresso cognitivo, acelera ainda mais o avanço 

do conhecimento humano e agrava a sua relevância para a vida dos cidadãos. O 

conhecimento se tornou o mais importante capital da humanidade. É certo que têm 

ocorrido gestões no sentido de transformá-lo em uma mercadoria e os mercados 

alçam seus tentáculos no intuito de fazer dele um de seus produtos, tornando-o uma 

fonte de lucro. Entretanto, dada sua inextrincável vinculação com a sobrevivência 

humana e com o exercício da cidadania, ele se impõe como um bem que não deve ser 

simplesmente vendido e comprado. Cada vez se torna mais forte a ideia de que o 

conhecimento é um bem que deve ser disponibilizado a todos. Os mercados e a lógica 

das relações de produção típicas de certo modo de produção encontram na 

consciência política das pessoas um foco de resistência em tornar o conhecimento um 

instrumento de lucro e de poder econômico.   

As Universidades são instituições que produzem e propagam o conhecimento, elas 

são instrumentos de educação e não podem ser dissociadas da convicção política que 

o conhecimento é um bem coletivo e que seu processo de produção e propagação não 

deve ser regulado pelos mercados. Os compromissos das Universidades não são com 

os mercados, mas são atinentes ao ser humano e suas formas de manifestação.  

Nesse sentido a UFABC não deve se submeter aos interesses de certos segmentos 

sociais, às suas formas de organizar o trabalho social e de dividir as tarefas produtivas 

na Sociedade. Estudos têm revelado que existem milhares de funções que podem ser 

exercidas, de forma que os indivíduos se tornem participativos e produtivos perante as 

necessidades da sociedade. Entretanto, as Instituições de educação voltadas para o 

mercado e as corporações de ofício que regulam, direcionam a controlam as formas 

de inserção dos indivíduos no mercado de trabalho somente reconhecem cerca de 

sessenta profissões.  

A UFABC deve apostar na competência de sua própria autonomia responsável e na 

validade de sua autocrítica. Ademais, deve ainda voltar-se para a avaliação da 

sociedade e encontrar formas de ser avaliada por seus alunos, que são sujeitos da 

educação que ela oferece. Educar para a Sociedade do Século XXI implica em 

repensar a educação e o papel que as Universidades devem desempenhar como 
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instituições de educação. É preciso, ainda, repensar a sociedade e as novas 

modalidades de cursos e diplomas que essa sociedade está por exigir. 

Nesse sentido, não se pode conceber o Projeto Político Pedagógico da UFABC sem 

atender à sua vocação humanista. Para tanto, é necessária a implementação de 

políticas que resultem na constituição de um polo de excelência na produção do 

conhecimento científico, da investigação tecnológica e do desenvolvimento das 

Humanidades na UFABC. Mais uma vez, importa que se confirme que a Universidade 

é o espaço onde se encontram as Ciências e as Humanidades.  

Ademais, a UFABC é uma Instituição localizada no Grande ABC e que traduz o 

resultado do clamor das necessidades da Região. A crise do ciclo econômico das 

grandes montadoras da Indústria Automobilística trouxe em seu rastro o desemprego, 

a desagregação do tecido social e o colapso do projeto de futuro da grande massa dos 

trabalhadores do ABC Paulista. A UFABC, enquanto agência de conhecimento, tem o 

compromisso de repensar o plano de identidade cultural do ABC. Nesse sentido, urge 

que a Universidade se debruce sobre o seu derredor e se some aos esforços das 

lideranças políticas locais no empenho de induzir um novo ciclo de crescimento e de 

arranjo das forças sociais. 

A missão da UFABC é, segundo seu Projeto Pedagógico, sobretudo, instituir a 

formação do ser humano livre e assumir os compromissos que fazem o humano 

elevar-se além do material e do mundo das necessidades e indeterminações físicas. A 

UFABC como instituição que tem compromisso com o desenvolvimento do 

pensamento e da sabedoria humanos deve servir, também, como um instrumento da 

razão compromissada com a reflexividade e a crítica. A criação de uma graduação em 

Ciências e Humanidades é mais uma estratégia, dentre as necessárias, no sentido de 

fazer do Projeto Pedagógico da UFABC uma realidade.   

Ademais, o Bacharelado em Ciências e Humanidades representa mais um passo 

importante no processo contínuo de consolidação e aperfeiçoamento da matriz 

curricular da universidade. O que se busca é estimular o enriquecimento da matriz 

curricular a partir das contribuições das Humanidades e das Ciências Sociais Teóricas 

e Aplicadas. 
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5 OBJETIVOS DO CURSO  
 

5.1 OBJETIVO GERAL 

1. Promover uma experiência educacional que equilibre o ensino e a vivência de 

linguagens, metodologias e conteúdos;  

2. Implementar estratégias associadas à substituição da civilização do papel pela 

cultura digital; 

3. Valorizar a complementaridade, a acessibilidade e a complexidade, que são 

categorias não redutoras da totalidade da vida; 

4. Não se limitar pelos obstáculos e dificuldades impostos pelas políticas 

educacionais do Estado e pelo arranjo dos nichos do mercado de trabalho; 

5. Privilegiar a interpretação continuada da Educação: a Educação não tem lugar, 

nem há um tempo para se educar.  

6. Educar para a solidariedade, a reciprocidade e a sustentabilidade ambiental; 

7. Preparar indivíduos capazes de realizar uma renovação cultural baseada na 

riqueza informacional de que dispõem as sociedades contemporâneas; 

8. Formar cientistas capazes de responder moralmente pelas atividades de 

produzir e empregar conhecimentos sobre o mundo. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Valorizar a cultura geral, sem prejuízo do conhecimento especializado; 

2. Formar habilidades para identificar o conhecimento no meio da massa 

informacional; 

3. Estimular a reinvenção do pensamento e a realidade; 

4. Valorizar o risco e a busca por formas de participação no processo de 

construção coletiva de novos conhecimentos; 

5. Formar para a comunicação, a resolução de conflitos e a flexibilidade na 

atuação científica e profissional; 

6. Priorizar a formação de capacidades para participar de trabalhos coletivos e 

projetos cooperativos; 

7. Contribuir para a identificação, nos alunos, das suas próprias potencialidades e 

para que estes possam se desenvolver integralmente, auto-gerindo sua formação 

educacional e científica; 

8.Valorizar a busca interdisciplinar de soluções para os problemas; 
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9. Formar capacidades para que se perceba os limites das soluções eventualmente 

encontradas para os problemas investigados ou sobre os quais se atua;  

11. Recusar a informação irrefletida e propiciar condições para a busca pela 

sabedoria. 
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6 REQUISITO DE ACESSO  
 

6.1 FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 

O processo seletivo para acesso aos Cursos de Graduação da Universidade Federal 

do ABC é anual, e inicialmente é feito pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU), do 

MEC. Dessa forma, as vagas oferecidas são preenchidas em uma única fase, com 

base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme 

estabelecido pela Resolução ConsEPE n° 70, de 24 de junho de 2010, que normatiza 

o processo seletivo para acessos aos Bacharelados Interdisciplinares da UFABC. O 

ingresso nos cursos de formação específica, após a conclusão dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BIs), se dá por seleção interna, segundo a Resolução ConsEPE, n° 

31, de 1° de julho de 2009, que normatiza o ingresso nos cursos de formação 

específica após a conclusão dos bacharelados interdisciplinares oferecidos pela 

UFABC. 

 

É prevista também a admissão por transferência facultativa, visando o preenchimento 

de vagas remanescentes, ou obrigatória de estudantes de outras Instituições de 

Ensino Superior (IES) para os Bacharelados Interdisciplinares da UFABC. Este 

processo é regulamentado, no primeiro caso, anualmente por meio de Edital publicado 

no Diário Oficial e, no segundo caso, pela Resolução ConsEPE nº 174, de 24 de abril 

de 2014. A resolução ConsEPE nº 146, de 19 de fevereiro de 2013, estipula o número 

mínimo de créditos a ser cursado na UFABC.  

 

6.2 REGIME DE MATRÍCULA 

 

Antes do início de cada quadrimestre letivo, o aluno deverá proceder a sua matrícula, 

indicando as disciplinas (obrigatórias, de opção limitada e/ou livres) que deseja cursar 

no período. O aluno ingressante deverá cursar disciplinas obrigatórias, que devem 

totalizar, necessariamente, o mínimo de nove (9) créditos no quadrimestre de 

ingresso. A partir do segundo quadrimestre, o estudante deve atentar aos critérios de 

jubilação (desligamento do curso), regulamentado pela Resolução ConsEPE n° 166, 

que normatiza o processo de jubilação. O período de matrícula é sempre determinado 

pelo calendário anual da UFABC. 
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7 PERFIL DO EGRESSO 

 

O Bacharel em Ciências e Humanidades formado na UFABC destaca-se por sua 

orientação multidisciplinar e interdisciplinar, sua competência em autogestão e seu 

caráter crítico. Esse tipo de profissional está habilitado para exercer funções na 

administração pública e privada e em organizações que tenham como tarefa 

coordenar esforços para a consecução de metas econômicas, políticas ou sociais. Sua 

formação permite que atue em ambientes corporativos, estando particularmente 

treinado para o exercício do trabalho em equipes e redes. As características 

específicas de sua formação generalista permitem ao Bacharel em Ciências e 

Humanidades apresentar excelente desempenho em provas seletivas para o exercício 

de funções públicas nas carreiras dos diferentes poderes que constituem o Estado. Os 

caracteres da formação do Bacharel em Ciências e Humanidades fazem dele um 

indivíduo preparado para a continuação dos estudos em níveis e estágios mais 

avançados. Mais do que um indivíduo preparado para o mercado de trabalho, espera-

se que o Bacharel em Ciências e Humanidades seja um indivíduo preparado para 

produzir e usar o conhecimento para fazer o ser humano viver melhor. 
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8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades segue as 

seguintes diretrizes gerais: 

 

1. O Bacharelado em Ciências e Humanidades é um Curso generalista, pois não 

educa somente para o mercado de trabalho, mas para a vida na Sociedade do 

Conhecimento; 

 

2. A matriz curricular e suas disciplinas (obrigatórias, de opção limitada e livres) são 

expressão dos sub-eixos dos eixos em que a UFABC organiza o Conhecimento 

(Estrutura da Matéria, Energia, Processos de Transformação, Comunicação e 

Informação, Representação e Simulação e Humanidades), com especial referência ao 

eixo de Humanidades. Os sub-eixos do eixo de Humanidades são: (1) Estado; (2) 

Sociedade e Mercado, (3) Pensamento, Expressão e Significado; (4) Espaço, Cultura 

e Temporalidade; e, (5) Ciência, Tecnologia e Inovação (não são as disciplinas que 

importam, em termos de experiências pedagógicas, mas sim os sub-eixos); 

 

3. Trajetórias formativas na perspectiva de uma alta flexibilização curricular; 

 

4. A matriz curricular do Bacharelado em Ciências e Humanidades é interseccionada 

com a matriz curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), outro 

Bacharelado Interdisciplinar, também curso de ingresso na UFABC; 

 

5. A formação no Bacharelado em Ciências e Humanidades inclui conteúdos de 

Ciências Naturais, Ciências Formais, Ciências Sociais e Filosofia; 

 

6. Permanente revisão das práticas educativas tendo em vista o caráter dinâmico e 

interdisciplinar da produção de conhecimentos; 

 

7. Prática integrada da pesquisa e extensão articuladas ao currículo; 

 

8. As temáticas da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, assim como a das 

desigualdades raciais, estão concentradas nas seguintes disciplinas obrigatórias, com 

maior ênfase na primeira: Estudos Étnico-Raciais e Identidade e Cultura; 
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9. A educação ambiental integra os componentes curriculares do curso, de forma 

transversal, contínua e permanente, e se concentram em disciplinas obrigatórias como 

Desenvolvimento e Sustentabilidade e Território e Sociedade. Além disso, este 

conteúdo está presente também em disciplinas de opção limitada; 

 

10.  A disciplina Libras integra o rol das disciplinas de opção limitada do curso; 

 

11. O currículo do Bacharelado em Ciências e Humanidades tem uma matriz de 

disciplinas e atividades constituída de, no mínimo, 190 créditos (2.400 horas), assim 

distribuídos: 37,4% de disciplinas obrigatórias (71 créditos), mínimo de 42,6% de 

disciplinas de opção limitada (81 créditos) e mínimo de 20,0% de disciplinas de livre 

escolha (mínimo de 38 créditos) e 120 horas de Atividades Complementares; 

 

12. Reconhecimento, validação e certificação de conhecimentos, competências e 

habilidades adquiridas em outras formações ou contextos; 

 

13. O Bacharelado em Ciências e Humanidades é um curso de formação superior que 

possui terminalidade real, correspondendo a um ciclo completo de estudos, podendo 

ser cursado pelos alunos no tempo previsto de três anos; 

 

14. O Bacharelado em Ciências e Humanidades não é um curso com atividades 

sequenciais ou seriadas. Não existe o sistema de pré-requisito entre as disciplinas 

obrigatórias e haverá, sempre, oferta de disciplinas de modo a permitir ao aluno a 

escolha de diferentes formas de construir sua matriz disciplinar; 

 

15. Os princípios pedagógicos que fundamentam o projeto são: I.  autonomia 

intelectual do aluno (o educando é responsável por compor a sua trajetória 

educacional); II. interdisciplinaridade (as disciplinas não devem se constituir em 

barreiras para a investigação dos diferentes temas); III. enfoque crítico dos resultados 

intelectuais obtidos (todas as soluções encontradas no processo investigativo têm 

seus limites, ao propor novos problemas que elas mesmas não conseguem resolver); 
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16. O Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades se 

constrói a partir de uma interpretação específica do ato de educar como atividade 

intrinsecamente voltada para o ato de refletir. Trata-se, portanto, de um projeto 

construído a partir de uma decisão por fundar-se, preferencialmente, na pedagogia da 

reflexão. Assim, importa, mais do que interferir no mundo, pensar sobre ele e afirmar a 

necessidade da intervenção reflexiva sobre a realidade;  

 

17. O desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em Ciências e 

Humanidades envolve o estabelecimento do sistema de tutoria para acompanhamento 

das atividades do corpo discente; 

 

18. O Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades 

estimula a mobilidade acadêmica dentro da própria universidade e junto a outras 

Instituições de Ensino Superior. 

 

8.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

A matriz curricular do Curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC 

foi construída tendo como base as seguintes diretrizes legais : 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 12. jul. 2011. 

 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
n° 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 02. set. 2014 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei n° 9.795, de 27 de abril 
de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/decreto4281.pdf. 
Acesso em: 02. set. 2014 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Superior. Referenciais 

Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e Similares. 2010 
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BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. 

Resolução n° 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf. Acesso em: 12 jul. 2011. 
(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CURSOS) 

 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 

art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm. 
Acesso em: 12 jul. 2011. (OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CURSOS) 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 

Educação Superior. Resolução n° 2, de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre carga 
horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 
de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf. Acesso em: 12 jul. 
2011. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria Normativa n° 40, de 

12 de dezembro de 2007. Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho 
e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação 
e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro 
e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre 
indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. Disponível em: 
http://meclegis.mec.gov.br/documento/view/id/17. Acesso em: 12 jul. 2011.  

 
BRASIL. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Resolução n° 1, de 

17 de junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=6885&Itemid. Acesso em: 12 jul. 2011.  

 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
n° 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE – e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 04 mar. 2015.  
 
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. Projeto Pedagógico . Santo 

André, 2006. Disponível em: 
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf. 
Acesso em: 12. jul. 2011.  

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. Plano de Desenvolvimento 

Institucional . Santo André, 2013. Disponível em: 
<http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7880%
3Aresolucao-consuni-no-112-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-institucional-
2013-2022&catid=226%3Aconsuni-resolucoes&Itemid=42>. Acesso em: 02 set. 
2011. 
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8.2 REGIME DE ENSINO 

 

A formação da estrutura curricular do Bacharelado em Ciências e Humanidades é 

constituída por três grupos de disciplinas que devem perfazer no mínimo 190 créditos, 

correspondente a uma carga horária de 2.280 horas, adicionadas a essa carga horária 

120 horas de atividades extracurriculares, totalizando 2.400 horas. Para compor este 

total de créditos as disciplinas e atividades estão dividas pelas seguintes categorias; a 

saber: 

A) Disciplinas obrigatórias: 71 créditos; 

B) Disciplinas de opção limitada: mínimo de 81 créditos; 

C) Livre escolha: mínimo de 38 créditos. 

 

As (A) disciplinas obrigatórias correspondem a 21 disciplinas (71 créditos), 

sendo que deste total, 21 créditos são cursados em disciplinas obrigatórias 

compartilhadas com o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e 51 créditos 

compõem disciplinas específicas do Bacharelado em Ciências e Humanidades. 

 

As (B) disciplinas de opção limitada, selecionadas dentre um grupo pré-determinado, 

são constituídas de um mínimo de 81 créditos. O conjunto de disciplinas com opção 

limitada do qual o aluno deve escolher a segunda parte que integra a sua formação 

básica é constituída por disciplinas fundamentais para as áreas do conhecimento de 

Filosofia, Economia, Políticas Públicas, Planejamento Territorial e Relações 

Internacionais. 

 

As (C) disciplinas de livre escolha correspondem a todas as disciplinas oferecidas pela 

UFABC que não constem do rol de disciplinas obrigatórias ou de opção limitada do 

Bacharelado em Ciências e Humanidades, ou ainda disciplinas de outras Instituições 

de Ensino Superior. 

Na UFABC as disciplinas são identificadas pelos seguintes componentes:  

AAXXXX Nome da disciplina (T – P – I) 

Ex: BH0202 Pensamento Crítico (4-0-4) 

Onde 

• AAXXXX – é o código da disciplina; 

• T – Indica o número de horas semanais de aulas expositivas presenciais; 

• P – Indica o número médio de horas semanais de trabalho de laboratório, 

aulas práticas ou de aulas de exercícios, realizadas em sala de aula; 
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• I – Indica estimativa de horas semanais adicionais de trabalho extraclasse 

necessárias para o bom aproveitamento da disciplina. 

 

A contagem dos créditos é feita pela somatória entre os números correspondentes à T 

e P, e cada crédito equivale a doze horas (12) de aulas e atividades. Dessa forma, no 

caso do exemplo dado, a disciplina Pensamento Crítico tem 4 créditos e equivale a 

48h de aulas e atividades. 

 

8.3 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

Primeiramente, é importante salientar que a matriz curricular apresentada neste 

documento é um exemplo de perfil de formação do aluno e, que, portanto, a ordem 

quadrimestral das unidades curriculares será objeto de concretização nos momentos 

de Planejamento Anual das Disciplinas.  

 

As disciplinas nesta matriz curricular estão organizadas nos seguintes eixos do 

conhecimento: 

Energia (A)  
Estrutura da matéria (B)  
Processos de Transformação (C)  
Comunicação e Informação (D)  
Representação e Simulação (E)  
Humanidades (F) 
 

No caso das disciplinas do eixo de Humanidades, estas se organizam nos seguintes 

sub-eixos do conhecimento: 

 

Estado, Sociedade e Mercado (G) 
 

A quase totalidade das relações de poder é abarcada pelo tripé Estado-Sociedade-

Mercado. O que muda é a ênfase em cada um dos elementos que constituem esse 

tripé. Pode-se (a) elevar a capacidade de poder do Estado; (b) transferir os serviços 

para o mercado por meio do setor privado; ou (c) trabalhar por intermédio de 

organismos oriundos da sociedade, denominados Organizações Não Governamentais 

(ONGs) ou Terceiro Setor. O peso de cada uma dessas opções reflete a preferência 

dos agentes pelo Estado, pelo Mercado ou pela Sociedade em suas diversas 

combinações nas políticas públicas e/ou econômicas. A questão primordial desse sub-

eixo é o estudo da dinâmica das relações entre o Estado, a Sociedade e o Mercado. 
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Pensamento, Expressão e Significado (H) 
 

Grande parte das formas de interação entre o ser humano e o mundo concerne a 

conteúdos cognitivos que representam, no pensamento do primeiro, a realidade do 

segundo. A representação é o instrumento que permite ao ser que pensa atribuir um 

significado ao real. O pensamento, mesmo que seja para si próprio, exige que aquele 

que pensa traduza o pensado em um objeto de expressão. Os diversos modos de 

expressão constituem as diferentes linguagens através das quais se pretende 

expressar a realidade. O ser humano se manifesta, fundamentalmente, no 

pensamento. Não há como entender o pensamento sem examinar suas relações com 

a expressão nas suas diferentes linguagens e estas na diversidade de suas 

significações.     

 

 Espaço, Cultura e Temporalidade (I) 
 

Este sub-eixo objetiva problematizar, a partir de um recorte temporal e histórico, as 

relações entre a divisão social do trabalho, de um lado, e as transformações técnicas, 

sócio-econômicas, políticas e ambientais no espaço, de outro. Parte-se do 

pressuposto que o espaço geográfico mais amplo, ao mesmo tempo que molda, é 

influenciado pelas relações sociais. Neste sentido, o sub-eixo norteia um conjunto de 

discussões interdisciplinares sobre as interdependências entre a globalização, a 

reestruturação das escalas territoriais de poder (desde o local até o global), a 

compressão do espaço e do tempo, a homogeneização ou diferenciação do espaço 

pelo tempo e as transformações culturais. 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação (J)  
 

Neste sub-eixo organiza-se a discussão sobre a produção e a apropriação da Ciência, 

da Tecnologia e da Inovação pela Sociedade. Parte-se do pressuposto que o processo 

de produção da Ciência, da Tecnologia e da Inovação não somente implica em 

transformações na divisão social do trabalho e na reprodução das forças sociais, mas 

está imbricado na própria dinâmica das forças sócio-econômicas, políticas e culturais 

da sociedade como um todo. Este sub-eixo aglutinará uma série de discussões 

interdisciplinares sobre a epistemologia das Ciências; os modelos de racionalidade 

científica; o problema da objetividade da Ciência; as implicações entre Filosofia da 

Ciência e História da Ciência; as relações entre Ciência, Tecnologia, Inovação, Ética e 

desenvolvimento sustentável; o papel do Mercado, do Estado e da Sociedade na 

criação de sistemas nacionais e locais de inovação; as relações entre política, poder e 
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a apropriação desigual dos benefícios da Ciência, da Tecnologia e da Inovação; e, a 

globalização e a viabilidade de sistemas nacionais de Inovação. 

O currículo do Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC, isto é, o conjunto 

de experiências ou vivências educativas do aluno, não se esgota no conjunto de 

atividades disciplinares constituído pelas diferentes disciplinas e pelas Práticas em 

Ciências e Humanidades, que somam créditos. Faz parte constitutiva do currículo do 

Bacharelado em Ciências e Humanidades um conjunto de Atividades Complementares 

de caráter não disciplinar e que não contam créditos, mas são obrigatórias e fazem 

parte das estratégias planejadas para constituírem o conjunto de experiências 

educacionais necessárias para a formação do Bacharel em Ciências e Humanidades. 

As Atividades Complementares somam-se ao total de horas que perfazem às 2.400 

horas do Curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades.  

  

 

QUADRO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Disciplinas obrigatórias comuns ao BC&T e BC&H 20 créditos 240 horas 

Disciplinas específicas do BC&H 51 créditos 612 horas 

Atividades complementares 0 créditos 120 horas 

Disciplinas de Opção Limitada do BC&H 81 créditos 972 horas 

Disciplinas Livres do BC&H 38 créditos 456 horas 

TOTAL  190 créditos  2400 horas  
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8.4 APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXEMPLIFICATIVA DE PERFIS DE 
FORMAÇÃO 

a) Perfil comum de formação 
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b) Antecipação de disciplinas de opção limitada 
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c) Perfil de formação com maior desconcentração de disciplinas 
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8.5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO (TI C´s) e 

OFERTA DE CURSOS SEMIPRESENCIAIS 

A tecnologia da informação tem sido cada vez mais utilizada no processo ensino 

aprendizagem. Sua importância não está restrita apenas aos cursos não presenciais 

ou semi-presenciais, já tendo ocupado um espaço importante também como mediador 

em cursos presenciais. Assim, com o intuito de estimular o uso de Tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), a UFABC disponibiliza Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), utilizado por diversos docentes do curso. O AVA auxilia as 

atividades de aprendizado eletrônico, oferecendo suporte ao ensino presencial.  

O ambiente é organizado em diferentes áreas de trabalho com distintas 

funcionalidades, permitindo que os usuários (educadores/alunos) possam criar cursos, 

gerenciá-los e participar de maneira colaborativa na execução de trabalhos, tarefas, 

pesquisas e projetos. 

O AVA possibilita ao usuário manter um perfil pessoal, uma agenda compartilhada, 

interagir com professores e/ou alunos via ferramentas como chat ou videoconferência, 

realizar testes, disponibilizar e compartilhar conteúdo didático, entre outras formas de 

colaboração. 

8.5.1. Oferta de Cursos Semipresenciais 

Em consonância com a Portaria do Ministério de Educação e Cultura No. 4059 de 10 

de dezembro de 2004, o BC&H poderá incluir ofertas de componentes curriculares 

que, no todo ou em parte, utilizem as modalidades de ensino semipresencial ou 

tutorial, que doravante serão denominadas simplesmente de “modalidade 

semipresencial”. Nos termos da Portaria 4059/2004: 

1. Poderão ser ofertados todos os componentes curriculares do BC&H de 

forma integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% 

(vinte por cento) da carga horária do curso;  

2. As avaliações dos componentes curriculares ofertados na modalidade 

referida no caput serão presenciais; 

3. Uma mesma disciplina do BC&H poderá ser ofertada nos formatos 

presencial e semipresencial, com Planos de Ensino devidamente 

adequados à sua oferta; 

4. O número de créditos atribuídos a um componente curricular será o mesmo 

em ambos os formatos; 

5. Para fins de registros escolares, não existe qualquer distinção entre as 
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ofertas presencial ou semipresencial de um dado componente curricular; 

6.  As TICs, o papel dos tutores e o material didático a serem utilizados 

deverão ser detalhados em proposta de Plano de Aula a ser avaliado pela 

coordenação do curso antes de sua efetiva implantação. 
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9 AÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO 
 

9.1. Programas e Projetos de Assistência Estudantil , de acompanhamento 
de aprendizagem e Monitoria Acadêmica. 

 

A UFABC possui diversos projetos e ações para promover a qualidade do ensino de 

graduação, dos quais merecem destaque: 

 

Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial (PEAT) 

A inserção dos alunos da UFABC no PEAT busca desenvolver a atitude 

empreendedora na formação pessoal, acadêmica e profissional do estudante através 

de um método de acompanhamento individualizado, realizado por um docente da 

universidade (Tutor). 

 

Projeto de Assistência Estudantil 

Os Programas de Apoio ao Estudante de Graduação da UFABC objetivam minimizar 

os impactos sociais e econômicos que influenciam negativamente as condições de 

permanência do estudante na Universidade.  

Esta é uma das estratégias de inclusão social e consiste no subsídio financeiro 

concedido nas seguintes modalidades: 

- Bolsa Permanência: auxílio financeiro ao estudante a fim de subsidiar as suas 

necessidades básicas de alimentação, transporte, literatura acadêmica, atividades 

culturais, atividades esportivas, saúde e vestuário, objetivando prover as condições 

mínimas para dedicar-se com maior intensidade à sua formação acadêmica; e 

- Bolsa Moradia: subsídio financeiro destinado ao estudante que tenha a necessidade 

de morar fora do seu domicílio familiar, passando a residir nos municípios próximos 

dos câmpus da UFABC. 

Tais benefícios são regulamentados pela Resolução ConsUni nº 59/2011 e Editais 

próprios que estabelecem procedimentos para inscrição e seleção dos estudantes a 

serem atendidos.  

Além disso, a UFABC oferece apoio psicossocial objetivando auxiliar o aluno a lidar 

com questões que estejam interferindo na vida acadêmica, para isso contamos com o 

trabalho de assistentes sociais e psicólogos. Estes profissionais estão dispostos a 

acolher o aluno e, se necessário, encaminhá-lo para serviços externos. 
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Projeto Monitoria Acadêmica 

A Monitoria Acadêmica tem o compromisso de desenvolver a autonomia e a formação 

integral dos alunos, incentivar a interação entre seus pares e os professores, além de 

propiciar apoio aos graduandos matriculados nos Bacharelados Interdisciplinares 

(BI’s). Na UFABC essa atividade busca estimular no aluno monitor o senso de 

responsabilidade, de cooperação, a satisfação em ampliar conhecimentos e o 

empenho nas atividades acadêmicas. 

A prática da monitoria representa uma oportunidade para os estudantes 

compreenderem a importância da ética, da constante atualização e do 

empreendimento na própria formação, seja como um futuro profissional ou como 

pesquisador. 

Todo ano são selecionados, por meio de seleção interna específica, alunos para 

desenvolverem atividades de monitoria. Estas são dimensionadas pelos docentes de 

cada disciplina, sendo acompanhadas por meio de relatórios e avaliações periódicas. 

O monitor auxilia os demais alunos da disciplina, levantando e diagnosticando dúvidas 

acerca dos conteúdos e exercícios (teóricos/práticos). A monitoria acadêmica é um 

projeto de apoio estudantil, e por isso os alunos monitores recebem auxílio financeiro 

pelo desenvolvimento destas atividades. Entretanto, a ênfase dada ao programa de 

monitoria acadêmica está focada no processo de desenvolvimento de conhecimento e 

maturidade profissional dos alunos, permitindo-lhes desenvolver ações que 

possibilitem a ampliação de seus conhecimentos. 

 

9.2 Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

A UFABC, assim como qualquer universidade pública e gratuita, possui como missão 

a promoção do avanço do conhecimento por meio do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

Inclusão social, excelência acadêmica e interdisciplinaridade são os instrumentos e 

princípios balizadores que devem sustentar este avanço.  

 

E é justamente neste último fundamento – a interdisciplinaridade - que reside o 

pioneirismo da UFABC. Ele deve pautar não apenas a organização curricular dos 

cursos de graduação e pós-graduação e, portanto, o ensino, mas também os outros 

dois elementos do tripé: pesquisa e extensão.  
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As atividades de pesquisa pressupõem adição de conhecimento científico à sociedade 

e devem ser orientadas através da criação de um ambiente acadêmico propício ao 

desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, inovadoras e competitivas com 

aquelas desenvolvidas nas melhores universidades do mundo.  

 

À extensão, incumbe a transferência da Universidade para o conjunto social o que ela 

tem de mais consolidado em termos de ensino e pesquisa, por meio do 

desenvolvimento regional ou nacional ou da formação de recursos humanos. 

Importante salientar que não se trata meramente de restringir o caráter das ações 

extensionistas à prestação de consultorias ou à assistência comunitária e, sim, de 

abarcar a difusão do conhecimento científico e tecnológico como atividade prioritária.   

 

Neste sentido, a interface dos estudantes do BC&H com as práticas de pesquisa e 

extensão é incentivada pelos projetos e programas descritos abaixo: 

 

Projeto de Iniciação Científica 

Este projeto é desenvolvido em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES), 

através da participação nas reuniões do Comitê do Projeto de Iniciação Científica, 

colaborando na elaboração dos editais para bolsas de Iniciação Científica da UFABC e 

do CNPq. A Iniciação Cientifica da UFABC permite introduzir os alunos de graduação 

na pesquisa cientifica, visando fundamentalmente, colocá-los desde cedo em contato 

direto com a atividade científica e engajá-los na pesquisa. Tem como característica o 

apoio teórico e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um 

canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno. A 

iniciação científica deve ser uma atividade científica e não uma atividade básica de 

formação, para isso a bolsa de iniciação científica é um incentivo individual que 

concretiza como estratégia exemplar de financiamento aos projetos de relevância e 

aderentes ao propósito científico. 

A pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do 

conhecimento humano em todos os setores, sendo assim fundamental em 

universidades como a UFABC. 

Considerando que ensino e pesquisa são indissociáveis, a Universidade acredita que 

o aluno não deve passar o tempo todo em sala de aula e sim buscar o aprendizado 

com outras ferramentas. A Iniciação Científica (IC) é uma ferramenta de apoio teórico 

e metodológico à realização do projeto pedagógico, sendo assim um instrumento de 

formação. 

A UFABC possui três programas de iniciação à pesquisa científica: 
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Pesquisando Desde o Primeiro Dia – PDPD 

Este Programa de concessão de bolsas é destinado aos alunos ingressantes dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BI’s) da Universidade. Seus recursos são 

provenientes da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Seu objetivo é dar ao aluno 

ingressante a idéia de que a pesquisa científica-pedagógica é parte fundamental de 

sua formação. 

 

Programa de Iniciação Científica – PIC 

Este Programa realiza-se por meio da concessão de bolsas financiadas pela própria 

UFABC, que acreditando na pesquisa científica disponibiliza um total de trezentas 

(300) bolsas, para atividades de Iniciação Científica dos alunos de graduação. 

Acrescenta-se também que o aluno pode optar, neste Programa, pelo regime 

voluntário, em particular se estiver realizando estágio remunerado de outra natureza. 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cient ífica - PIBIC 

Este é um Programa de concessão de bolsas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do qual a Pró-Reitoria de 

Pesquisa (PROPES) obtém anualmente uma quota institucional de bolsas. Visando a 

amplicação da oportunidade de formação técnico-científico pela concessão de bolsas 

de Iniciação Científica para os alunos, cuja inserção no ambiente acadêmico se dá por 

uma ação afirmativa no vestibular, a UFABC conta, desde agosto de 2010, com o 

Programa PIBIC nas Ações Afirmativas – Projeto Piloto do CNPq. O objetivo deste 

Programa é oferecer aos alunos beneficiários de políticas afirmativas a possibilidade 

de participação em atividades acadêmicas de Iniciação Científica. O CNPq 

recomendou treze (13) bolsas para a UFABC. Levando-se em consideração o 

tamanho da instituição, este número é significativo e coloca a Universidade em uma 

posição diferenciada. 
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No que tange à produtividade científica, especialmente apresentações de trabalhos em 

congressos e simpósios, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) disponibiliza uma 

modalidade de bolsa científica denominada “Bolsa Auxílio Eventos”. Sua finalidade é 

suprir despesas referentes à participação dos alunos, como taxa de inscrição e custos 

de viagem em eventos fora da UFABC. É importante salientar que nossos alunos 

bolsistas não participam somente de eventos de Iniciação Científica, mas também de 

outros Congressos e Simpósios, inclusive com alunos de pós-graduação e demais 

pesquisadores. Outro ponto que merece destaque são as publicações; alguns alunos 

já tiveram seus trabalhos aceitos para publicação em periódicos científicos. 

 

Finalmente, o Programa de Iniciação Científica exige a apresentação das pesquisas 

desenvolvidas aos Comitês Institucional e Externo para avaliação, o que ocorre 

anualmente no Simpósio de Iniciação Científica (SIC). No ano de 2010 o SIC entrou na 

agenda de eventos da Universidade no período de 23 a 27 de novembro; neste houve 

a premiação para os trabalhos que obtiveram maior destaque.  

 

É importante destacar que o número de bolsas PIBIC tem aumentado com o passar 

dos anos. Inicialmente, ano de 2007, a UFABC teve uma quota aprovada pelo CNPq 

de trinta (30) bolsas, em 2008 este número passou para quarenta e cinco (45) e em 

2010 já contávamos com um total de sessenta (60) bolsas. Isto demonstra que a 

Universidade tem sido avaliada positivamente pelo Comitê Externo do CNPq, 

constituído por pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. No 

caso do Comitê que avalia a Universidade, este é composto por Paulo Eigi Miyagi 

(Nível 1B – Universidade de São Paulo – USP), Luiz Antônio Nogueira Lorena (Nível 

1A – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), Ricardo Abramovay (Nível 1C 

– Universidade de São Paulo – USP) e Mauricio da Silva Baptista (Nível 2 – 

Universidade de São Paulo – USP). 

 

Pode-se avaliar o sucesso dos programas de Iniciação Científica da UFBAC pelo 

número de inscrições. O Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD) teve, 

por exemplo, um número de bolsas solicitadas bem acima do que as disponíveis e não 

se pode desconsiderar o crescente número de inscrições para os demais Programas, 

principalmente quando se considera o fato de termos uma Universidade ainda em 

formação. 

 

Programa de Bolsas para Ações Extensionistas  
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Anualmente a Pró-reitoria de Extensão (Proex) seleciona alunos de graduação para 

atuarem como bolsistas ou voluntários em projetos de extensão promovidos pela 

própria Universidade ou em parceria com outros órgãos ou entidades, como o 

Ministério da Cultura. 

 

A atuação em ações extensionistas permite ao discente ter uma formação humana, 

cultural e social mais completa, proporcionando-lhe uma visão mais holística de 

mundo, através da integração de conteúdos aprendidos em sala de aula. Conteúdos 

estes calcados justamente numa base de conhecimento interdisciplinar, viabilizando e 

potencializando a articulação entre o teórico e o empírico.  

 

Em Agosto de 2014, eram 46 bolsistas, mas este número foi insuficiente para suprir a 

demanda dos projetos, visto que no mesmo mês a Proex divulgou nova chamada para 

preencher as bolsas remanescentes.  
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10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares são formadas por um conjunto de atividades e 

intervenções pedagógicas obrigatórias de caráter não disciplinar (totalizando 120 

horas), que valem para o cômputo de horas no Currículo do Curso.  

 

O regulamento das Atividades Complementares para o BC&H consta como anexo 

deste Projeto Pedagógico e estabelece que as atividades são divididas em três 

grupos, a saber: Atividades de complementação da formação social, humana, cultural 

e acadêmica; Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; e Atividades de 

iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. A resolução estabelece, 

ainda, que para a validação das 120 horas de Atividades Complementares, os 

estudantes devem cumprir no mínimo uma atividade em cada grupo. 
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11 ESTÁGIO CURRICULAR 
 

Durante o Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) não se prevê a 

realização de estágio curricular obrigatório, porém a UFABC reconhece nessa 

atividade uma oportunidade de o aluno complementar sua formação e de ajuda para 

suas escolhas profissionais. 

 

Para que o estágio cumpra, efetivamente, esse papel, faz-se necessário, como 

previsto na própria legislação, que a Universidade mantenha um acompanhamento 

próximo do que é desenvolvido nesse período e garanta que haja impacto positivo na 

formação do estudante. Por isso, a realização de estágios extracurriculares no 

Bacharelado em Ciências e Humanidades condiciona-se ao cumprimento da 

Resolução ConsEP nº 112/2011, que  regulamenta as normas para a realização de 

estágio não obrigatório durante os Bacharelados em Ciências e Humanidades e em 

Ciência e Tecnologia, estabelecendo que podem realizar o estágio não obrigatório 

estudantes que tenham cursado com aproveitamento pelo menos 50 créditos dentre 

as disciplinas obrigatórias do curso. Nesta mesma resolução, também constava a 

obrigatoriedade de o estudante ter um Coeficiente de Aproveitamento (CA) maior ou 

igual a dois. Esta exigência, entretanto, foi revogada pelo Ato Decisório ConsEPE nº 

103/2014. As íntegras de ambas as normas podem ser consultada pelos alunos no 

portal da Universidade na internet (www.ufabc.edu.br). 
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12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Durante a formação do Bacharel em Ciências e Humanidade não se prevê a 

realização de trabalho de conclusão de curso. No entanto, a disciplina Práticas em 

Ciências e Humanidades, obrigatória aos alunos do Bacharelado em Ciências e 

Humanidades, cumpre o papel de habilitar o aluno em certas competências, tais como: 

capacidade de pesquisar; desenvolver expressão textual e oral; capacidade de 

trabalhar em equipes; capacidade de processamento ou realização de tarefas como 

planejamento, avaliação, verificação; capacidade de resolução de problemas: análise, 

atividades, implementação, avaliação, entre outros. Neste sentido, esta disciplina 

obrigatória ao Bacharelado em Ciências e Humanidades baseia-se no 

desenvolvimento de um projeto teórico, experimental ou computacional a ser 

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

pesquisa previamente desenvolvida em programa de Iniciação Científica, culminando 

em um artigo científico gerado pelo discente.  
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13 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  
 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos discentes na UFABC é feito 

por meio de conceitos, pois permite uma análise mais qualitativa do aproveitamento do 

aluno. Assim, utilizam-se os seguintes parâmetros para avaliação de desempenho e 

atribuição de conceito, conforme descritos abaixo: 

 A – Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da 

disciplina e do uso do conteúdo. 

 B – Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da 

disciplina. 

 C – Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso 

adequado dos conceitos da disciplina, habilidade para enfrentar problemas 

relativamente simples e prosseguir em estudos avançados. 

 D – Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com 

familiaridade parcial do assunto e alguma capacidade para resolver problemas 

simples, mas demonstrando deficiências que exigem trabalho adicional para 

prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é aprovado na expectativa de 

que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar o conceito D no 

cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta disciplina novamente. 

 F – Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de 

crédito. 

 O – Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para 

obtenção de crédito. 

 I – Incompleto. Indica que uma pequena parte dos requerimentos do curso 

precisa ser completada. Este grau deve ser convertido em A, B, C, D ou F antes do 

término do quadrimestre subsequente. 

Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes, em uma dada disciplina, não deverão 

estar rigidamente relacionados a qualquer nota numérica de provas, trabalhos ou 

exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do aluno de utilizar os 

conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de 

apresentação e participação em sala de aula e/ou laboratórios. O aluno, ao iniciar uma 

disciplina, será informado sobre as normas e critérios de avaliação que serão 

considerados. 
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Não há um limite mínimo de avaliações a serem realizadas, mas, dado o caráter 

qualitativo do sistema, é indicado que sejam realizadas ao menos duas em cada 

disciplina durante o período letivo. E serão apoiadas e incentivadas as iniciativas de se 

gerar novos documentos de avaliação, como atividades extraclasse, tarefas em grupo, 

listas de exercícios, atividades em sala e/ou em laboratório, observações do professor, 

auto-avaliação, seminários, exposições, projetos, sempre no intuito de se viabilizar um 

processo de avaliação que não seja apenas qualitativo, mas que se aproxime de uma 

avaliação contínua.  

 

Assim, propõem-se não apenas a avaliação de conteúdos, mas de estratégias 

cognitivas e habilidades e competências desenvolvidas. Esse mínimo de duas sugere 

a possibilidade de ser feita uma avaliação diagnóstica logo no início do período, que 

identifique a capacidade do aluno em lidar com conceitos que apoiarão o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e o quanto ele conhece dos conteúdos a 

serem discutidos na duração da disciplina, e outra no final do período, que possa 

identificar a evolução do aluno relativamente ao estágio de diagnóstico inicial. De 

posse do diagnóstico inicial, o próprio professor poderá ser mais eficiente na mediação 

com os alunos no desenvolvimento da disciplina. Por fim, deverá ser levado em alta 

consideração o processo evolutivo descrito pelas sucessivas avaliações no 

desempenho do aluno para que se faça a atribuição de um Conceito a ele. 
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14 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO  

 

Serão implementados pela UFABC mecanismos de avaliação permanente para a 

efetividade do processo de ensino-aprendizagem, visando compatibilizar a oferta de 

vagas, os objetivos do Curso, o perfil do egresso e a demanda do mercado de trabalho 

para o curso.   

 

Um dos mecanismos adotado pela Coordenação do Curso para avaliação do Projeto 

Político Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades será a análise e o 

estabelecimento de ações, a partir dos resultados obtidos pelo Curso e pela 

Universidade no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

regulamentado e instituído pela Lei n° 10.681, de 14 de abril de 2004. 

 

No Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação de Instituições de Educação Superior (IES) e 

Cursos superiores de Graduação e Sequenciais no sistema federal de ensino, no seu 

artigo 1°, parágrafo 3°, lê-se que a avaliação realizada pelo SINAES constitui 

referencial básico para os processos de regulação e supervisão da educação superior, 

a fim de promover sua qualidade. 

 

No que tange propriamente à estruturação da avaliação estabelecida pelo SINAES, 

será considerado três tipos de avaliação: 

1. Avaliação institucional, que contempla um processo de autoavaliação 

realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Instituição de Educação 

Superior, já implantada na UFABC, e de avaliação externa in loco realizada por 

avaliadores institucionais capacitados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais (INEP); 

2. Avaliação de curso, que considera um conjunto de avaliações: avaliação dos 

pares (in loco), avaliação dos estudantes (questionário de Avaliação Discente da 

Educação Superior – ADES, enviado à amostra selecionada para realização do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE), avaliação da Coordenação 

(questionário específico) e dos Professores do Curso e da CPA; 
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3. Avaliação do Desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes, que 

corresponde à aplicação do ENADE aos estudantes que preenchem os critérios 

estabelecidos pela legislação vigente (incluem neste exame a prova e os questionários 

dos alunos, do Coordenador de Curso e da percepção do alunado sobre a prova). 

Destaca-se que atualmente, pela ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s) para os Bacharelados Interdisciplinares, os alunos do Bacharelado em 

Ciências e Humanidades da UFABC não participam do ENADE, sendo dispensados 

deste exame. Entretanto, as perspectivas são de que as DCN do Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências Humanas sejam aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). 

 

Ao longo do desenvolvimento das atividades curriculares, a Coordenação do Curso 

também deverá agir na direção da consolidação de mecanismos que possibilitem a 

permanente avaliação dos objetivos do Curso. Tais mecanismos deverão contemplar 

as necessidades da sua área do conhecimento específica, as exigências acadêmicas 

da Universidade, o mercado de trabalho, as condições de empregabilidade, a atuação 

profissional dos formandos, dentre outros aspectos. 

 

Poderão ser utilizados, ainda, mecanismos especificamente desenvolvidos pela 

Coordenação do Curso atendendo a objetivos particulares, assim como mecanismos 

genéricos, tais como:  

 a) na apresentação do estágio curricular, ou não, poderá ser contemplada a 

participação de representantes do setor produtivo na banca examinadora que 

propiciem a avaliação do desempenho do estudante sob o enfoque da empresa ou 

ainda ligado as Instituições de Ensino Superior, com o enfoque acadêmico; 

 b) na banca de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (ou Projeto 

Dirigido), poderá haver a participação de representantes do setor produtivo e/ou 

docentes do Colegiado do Curso;  

 c) análise da produção tecnológica desenvolvida pelo corpo docente do curso. 
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ANEXO I – ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
Regulamento das Atividades Complementares do BC&H 

Art. 1º As atividades complementares têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, por meio da participação do estudante em atividades de complementação da 

formação social, humana e cultural; atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo e 

atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 

Art. 2º A carga horária mínima obrigatória destinada às atividades complementares no curso 

de Bacharelado em Ciências e Humanidades será de 120 (cento e vinte) horas. 

Art. 3º As atividades complementares poderão ser realizadas na própria UFABC ou em 

organizações públicas e privadas. Preferencialmente aos sábados ou no contraturno das aulas, 

não sendo justificativa para faltas em atividades curriculares do curso. 

Art. 4º As atividades complementares serão divididas em 3 grupos: 

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana, cultural e acadêmica 

estando inclusas: 

I. atividades esportivas - participação em atividades esportivas; 

II. cursos de línguas – participação com aproveitamento em cursos de outros idiomas; 

III. participação em atividades artísticas e culturais, tais como: música, teatro, coral, 

radioamadorismo e 

outras; 

IV. participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou 

cultural; 

V. participação como expositor em exposição artística ou cultural; 

VI. participação no Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial (PEAT); 

VII. participação no Programa de Monitoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação.  

Grupo 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo, estando inclusas: 

I. participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e 

Colegiados internos à Instituição; 

II. participação efetiva em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, associações de 

bairros, brigadas de incêndio e associações escolares; 

III. participação em atividades beneficentes; 
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IV. atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, desde 

que não remunerados e de interesse da sociedade; 

V. engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de reforço escolar; 

VI. participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social. 

Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional, estando 

inclusas: 

I. participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico 

ou de gestão; 

II. participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; 

III. participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários 

técnico-científicos; 

IV. participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo 

do Curso; 

V. participação como expositor em exposições técnico-científicas; 

VI. participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico; 

VII. publicações em revistas técnicas; 

VIII. publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos de 

abrangência local, regional, nacional ou internacional; 

IX. estágio não obrigatório na área do curso; 

X. trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do curso; 

XI. trabalho como empreendedor na área do curso; 

XII. estágio acadêmico na Universidade; 

XIII. participação em visitas técnicas organizadas pela Universidade; 

XIV. participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico, Incubadora Tecnológica; 

XV. participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares. 

§1º Os estágios previstos referem-se a estágios não obrigatórios. 

§2º Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de característica 

opcional por parte do discente, não previstos no currículo do curso. 

Art. 5º A validação das atividades complementares apresentadas pelos discentes ficam 

condicionadas a atender aos seguintes critérios: 
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I. as atividades complementares serão avaliadas segundo a carga horária ou por participação 

efetiva do aluno; 

II. as atividades que se enquadram em mais de um item serão validadas por aquele que 

propiciar maior carga horária; 

III. o aluno deverá participar ao menos de 1 (uma) atividade de cada um dos grupos listados. 

Art. 6º Será considerado aprovado o aluno que completar a carga horária mínima exigida, 

devendo participar ao menos de 1 (uma) atividade de cada um dos grupos listados. 

Art. 7º Serão consideradas atividades complementares, para efeito de integralização 

curricular, todas aquelas realizadas fora da matriz curricular, desde que estejam de acordo 

com os critérios estabelecidos nas Tabelas 1 a 3, constantes dos apêndices desta resolução. 

Art. 8º As solicitação de validação das Atividades Complementares, juntamente com os 

devidos comprovante, deve ser feita na Secretaria Acadêmica uma vez que o estudante tenha 

completado o total de 120h. 

Art. 9º Os casos omissos e de adaptação curricular serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso, representado pelo seu Coordenador de Curso. 

APÊNDICE I 

Atividades Complementares do Grupo 1 – Complementação da formação social, humana e cultura l 
Item Atividades  Pontuação  

I. Atividades esportivas - participação nas atividades esportivas 2h por atividade, limitadas a 10h 

II. Cursos de línguas – participação com aproveitamento em cursos de outros idiomas Carga horária do certificado de 
conclusão 

III. Participação em atividades artísticas e culturais, tais como: música, teatro, coral, radioamadorismo 
e    outras 

2h por atividade, limitadas a 10h 

IV. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou cultural 2h por atividade, limitadas a 10h 
 

V. Participação como expositor em exposição artística ou cultural 2h por atividade, limitadas a 10h 
 

VI Participação no PEAT-Programa de Ensino Aprendizagem Tutorial 36 horas, contadas uma única vez 
VII Monitoria Academia- participação como monitor 10h por monitoria, limitadas a 30h 

  
 

Atividades Complementares do Grupo 2 – Cunho comunitário e de interesse coletivo  
Item Atividades  Pontuação  

I. 
Participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e 
Colegiados internos à Instituição 

5h por participação 
 

II. Participação efetiva em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, associações de bairros, 
brigadas de incêndio e associações escolares 

5h por participação 
 

III. Participação em atividades beneficentes 5h por participação 
 

IV. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, desde que 
não remunerados e de interesse da sociedade Carga horária do certificado 

V. Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de reforço escolar 30h no total 
VI. Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social 30h no total 

  
 

Atividades Complementares do Grupo 3 – Iniciação científica, tecnológica e de formação pro fissional  
Item Atividades  Pontuação  

I. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico ou de 
gestão Carga horária do certificado 

II. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos Carga horária do certificado 

III. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, 
congressos e seminários técnico-científicos 

Local Carga horária do certificado+5h 
Regional Carga horária do certificado+5h 

Nacional Carga horária do 
certificado+10h 

Internacional Carga horária do 
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certificado+15h 

IV. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo do Curso 
100h por ano, contados uma 
única vez 

V. Participação como expositor em exposições técnico-científicas 

Local Carga horária do certificado+5h 
Regional Carga horária do certificado+5h 

Nacional Carga horária do 
certificado+10h 

Internacional Carga horária do 
certificado+15h 

VI. Participação efetiva na organização de exposições e 
seminários de caráter acadêmico 

Local Carga horária do certificado+5h 
Regional Carga horária do certificado+5h 

Nacional Carga horária do 
certificado+10h 

Internacional Carga horária do 
certificado+15h 

VII. Publicações em revistas técnicas 10h por publicação 

VIII. 
Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em 
periódicos científicos de abrangência local, regional, nacional 
ou internacional 

Local 5h por publicação 
Regional 5h por publicação 
Nacional 10h por publicação 
Internacional 15h por publicação 

IX. Estágio não obrigatório na área do curso 100h por ano, contados uma 
única vez  

X. Trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do curso 100h por ano, contados uma 
única vez  

XI. Trabalho como empreendedor na área do curso 100h por ano, contados uma 
única vez 

XII. Estágio acadêmico na UFABC 100h por ano, contados uma 
única vez 

XIII. Participação em visitas técnicas organizadas pela UFABC 5h por visita 

XIV. Participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico, Incubadora Tecnológica 100h por ano, contados uma 
única vez 

XV. 
Participação em projetos multidisciplinares ou 
interdisciplinares 

Na área 100h por ano, contados uma 
única vez 

Fora da área 10h por ano, contados uma 
única vez 
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ANEXO II – INFRAESTRUTURA 
 

 

Os Laboratórios Didáticos 

Os Laboratórios Didáticos são dedicados às atividades didáticas práticas que 

necessitem de infraestrutura específica e diferenciada, não atendidas por uma sala de 

aula convencional. Todos os laboratórios (didáticos e de pesquisa) estão submetidos 

ao programa de gerenciamento de resíduos da Universidade (programa desenvolvido 

pelo próprio corpo discente da UFABC em projeto de extensão universitária). 

 

Os Laboratórios Didáticos de Graduação da UFABC são classificados em quatro 

categorias: Laboratórios Didáticos de Informática (LDI), Laboratórios Didáticos Secos 

(LDS), Laboratórios Didáticos Úmidos (LDU) e Laboratórios Didáticos de Prática de 

Ensino (LDPE). 

A Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos - CLD, vinculada à Pró-Reitoria de 

Graduação, é responsável pela gestão administrativa dos laboratórios didáticos. São 

de responsabilidade da CLD: o atendimento diário a toda comunidade acadêmica; a 

elaboração de Política de Uso dos Laboratórios Didáticos e a análise e otimização da 

alocação de turmas nos laboratórios em cada quadrimestre letivo, garantindo a 

adequação dos espaços às atividades propostas em cada disciplina e melhor 

utilização de recursos da UFABC. Os técnicos em laboratório auxiliam os alunos de 

graduação e pós-graduação em suas atividades práticas (projetos de disciplinas, 

iniciação científica, mestrado e doutorado), bem como cooperam com os professores 

para testes e elaboração de experimentos e preparação do laboratório para a aula 

prática. Nos períodos de aula, oferecem apoio para os professores durante o 

experimento. 

 

 

Laboratórios Didáticos Secos 

Os laboratórios secos localizam-se no 3º andar do Bloco Alpha 1, Campus São 

Bernardo , são três: L304; L305 e L306 e são equipados para atender às disciplinas de 

Fenômenos Eletromagnéticos, Fenômenos Mecânicos, Fenômenos Térmicos e 

disciplinas do BC&T de modo geral. Os Laboratórios Didáticos Secos são espaços 
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destinados às aulas da graduação que necessitem de uma infraestrutura com 

bancadas e instalação elétrica e/ou instalação hidráulica e/ou gases.  Os laboratórios 

secos oferecem estrutura para experimentos de Física e Engenharia. Sua estrutura 

geral possui bancadas emborrachadas e tomadas. Os kits didáticos incluem 

experimentos de mecânica, termologia, eletromagnetismo, robótica, estudo de 

materiais, combustão, eletrônica, motores, eletrotécnica, microeletrônica.  

O gerenciamento da infraestrutura dos laboratórios didáticos, materiais, recursos 

humanos, normas de utilização, de segurança, treinamento, manutenção preventiva e 

corretiva de todos os equipamentos estão sob a responsabilidade da Coordenação de 

Laboratórios Didáticos. A equipe técnica da Coordenação é composta por 

administradores, assistentes administrativos, técnicos de laboratórios e técnicos em 

assuntos educacionais.  

Laboratórios Didáticos Úmidos  

Os laboratórios úmidos localizam-se no 3º andar do Bloco Alpha 1, campus São 

Bernardo  são três: L301; L302 e L305 e são equipados para atender às disciplinas de 

“Base Experimental das Ciências Naturais” (BC0001), “Transformações Químicas” 

(BC0307) e “Transformações Bioquímicas” (BC0308).  

Todos os “Laboratórios Úmidos” possuem certificação de Biossegurança nível 1, 

sendo que parte de um deles tem certificação com nível de Biossegurança 2, 

devidamente certificado pela CIBio da Instituição, obedecendo às normas dispostas 

pela CTNBio. Todos os laboratórios apresentam chuveiro de emergência, lava-olhos, 

kits de primeiros socorros, além de extintores de incêndio próximos, sendo que no seu 

interior é obrigatório o uso de jaleco, sapatos fechados e calças compridas por 

docentes, técnicos e alunos. Ressalta-se que há técnicos disponíveis durante as aulas 

e atividades de monitoria acadêmica. 

Os laboratórios úmidos usados especificamente para as atividades práticas  possuem 

bancadas em granito, com capelas de exaustão, bancos em madeira, projetor 

multimídia, quadro branco, pias e registros de gás (GLP) em cada bancada. Em 

relação aos materiais e equipamentos disponíveis, destacamos microscópios, 

estereomicroscópios, fluxo laminar, estufa bacteriológica e de cultivo celular, balanças, 

pHmêtros, micropipetas, vidrarias e descartáveis dos mais diversos modelos, além de 

laminários. 
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 Laboratórios de Informática 

Os Laboratórios Didáticos de Informática são espaços destinados às atividades 

práticas de informática que envolvam o uso de computadores e tecnologia da 

informação, com acesso à internet e softwares adequados para as atividades 

desenvolvidas.  

No Bloco Alpha 1, Campus São Bernardo, há quatro Laboratórios de Informática, com 

42 lugares cada: A1-L001-SB; A1-L002-SB; A1-L101-SB e A1-L102-SB e um 

laboratório de Práticas de Ensino, o A1-L103-SB. 

No Bloco Alpha 2, Campus São Bernardo, há três Laboratórios de Informática: A2-

L001-SB, A2-L002-SB e A2-L003-SB. 

Os laboratórios são equipados com computadores HP 8200, Windows 7, Ubuntu 

11.10, Dell 9010 e HP Z420,  ar condicionado, telão, projetor, sistema de som e lousa 

branca.  

 

Laboratórios Didáticos de Prática de Ensino (LDPE) 

Os Laboratórios Didáticos de Prática de Ensino  são espaços destinados à formação 

inicial e continuada de professores, em aulas que necessitem dos diversos materiais e 

infraestrutura disponíveis ao exercício da docência. Dão suporte aos cursos de 

licenciatura, desenvolvimento de habilidades e competências para docência da 

educação básica, podendo ser útil também para desenvolvimentos das habilidades e 

competências para docência do ensino superior. O laboratório de Práticas de Ensino 

possui projetor interativo, monitor para reprodução de filmes, 4 postos com 

computador para consultas e dois espaços para discussão e debates. 

 

A Biblioteca 

 

O Sistema de Bibliotecas da UFABC (SisBi), subordinado à Vice-Reitoria da 

Universidade, tem duas unidades, uma no Bloco A, em Santo André, e outra no Bloco 

Beta, em São Bernardo. Ambas somam área total de 2120 m², sendo 1250 m² em 

Santo André e 870 m² em São Bernardo. Atualmente presta atendimento para uma 

comunidade de 12.757 usuários e em números aproximados seu acervo possui 69.564 
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exemplares, sendo 27.436 títulos diferentes, todos tombados junto ao patrimônio da 

Instituição, com um investimento que, só no ano de 2013, chegou a R$ 1.600.000,00 

em novas aquisições. Sua organização, dividida por área de conhecimento, segue as 

diretrizes da Classificação Decimal de Dewey (CDD), utilizada pela maioria das 

bibliotecas universitárias do Brasil e do exterior.  

Para busca de informações utiliza-se o sistema de gerenciamento Sophia Biblioteca, 

que permite pesquisas em diferentes formas e parâmetros e gerencia empréstimos, 

devoluções e operações realizadas pelos usuários – como registro de buscas 

anteriores e renovações. 

Todos os servidores, docentes e estudantes, a partir de seu ingresso na UFABC são 

automaticamente cadastrados em nosso sistema de gerenciamento, possibilitando, 

então, sua imediata participação em nossos serviços. 

O SisBi oferece ainda o serviço de empréstimo e devolução via malote. Por meio deste 

serviço o usuário pode devolver o item em seu poder em quaisquer unidades ou 

solicitar, conforme disponibilidade do item no acervo da Biblioteca de origem o item 

desejado. 

Além do acervo físico, o SisBi disponibiliza acesso a coleções, em diversas áreas do 

conhecimento, de e-books da editora Springer que contemplam o intervalo de 

publicação de 2005 – 2013 e totalizam 27.725 títulos em formato eletrônico e, também, 

da editora Ebsco que totalizam 256 títulos diferentes.  

O SisBi também oferta (em suas dependências e remotamente) acesso ao portal de 

periódicos CAPES, que dispõe de 250 coleções científicas em periódicos, bases de 

dados, títulos completos e e-books. 

Há, ainda, serviços de comutação bibliográfica (COMUT) e convênios para 

empréstimos entre bibliotecas (EEB) para artigos e livros que não estejam disponíveis 

em nossos acervos, oferecendo aos usuários um universo maior de possibilidades. 

Também, através de assinatura da base gedweb, o usuário do SisBi tem acesso às 

normas técnicas da ASTM, ABNT e do MERCOSUL para consulta e impressão, 

facilitando, portanto, o processo de pesquisa e de elaboração de trabalhos 

acadêmicos e fichas catalográficas de seus usuários. 

Além disso, direcionados a possibilitar o total acesso de nosso acervo, 

disponibilizamos duas lupas e um scanner de digitalização de documentos e livros 

para leitores com baixa visão. Ofertamos o Mecdaisy, uma solução tecnológica que 
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permite a produção de livros em formato digital acessível, no padrão Daisy. A 

ferramenta possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, 

gravado ou sintetizado. 

O SisBi objetiva, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

que traz em seus fundamentos operacionais a “busca por inovação acadêmica como 

forma de atender para as mudanças da sociedade e da tecnologia”, o constante 

repensar de suas práticas, princípios e valores, visando estar próximo dos objetivos da 

Universidade. 

Biblioteca em números 

Acervo bibliográfico:  O acervo do SisBi atende aos discentes, docentes, 

pesquisadores e demais pessoas vinculadas à Universidade para consulta local e 

empréstimos, e quando possível, aos usuários de outras Instituições de Ensino e 

Pesquisa, através do Empréstimo Entre Bibliotecas – EEB. 

CAMPUS TÍTULOS EXEMPLARES 

Santo André 16948 45022 

São Bernardo 10488 23564 

Sophia Biblioteca, 2014 

 

 

 

Recursos informacionais eletrônicos : A UFABC participa, como Universidade 

pública, do Portal de Periódicos da CAPES, que oferece acesso a textos selecionados 

em publicações periódicas internacionais e nacionais, além das mais renomadas 

publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. O portal inclui, 

também, uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de 

acesso gratuito na web. Além disso, o SisBi oferece, através de assinatura da base 

gedweb, acesso a normas técnicas da ASTM, ABNT e MERCOSUL e, também, acesso 

perpetuo a coleções de e-books da editora Springer que contemplam o intervalo 2005 

– 2013. 
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SisBi UFABC, 2014 

O SisBi conta com pessoal qualificado para auxiliar a comunidade acadêmica no uso 

dessas ferramentas. 

 

Recursos Humanos:  O quadro de recursos humanos do SisBi é composto, neste 

momento, desta forma: 

CAMPUS BIBLIOTECÁRIOS ASS. ADM ESTAGIÁRIOS 

Santo André 7 22 5 

São Bernardo 1 8 2 

UFABC, 2014 

 

Infraestrutura:  Para oferecer conforto e boas condições aos seus usuários o SisBi 

disponibiliza a seguinte estrutura física: 

CAMPUS TERMINAIS DE CONSULTA ASSENTOS PARA ESTUDO ÁREA TOTAL 

Santo André 7 110 1250 m² 

São Bernardo 4 112 870 m² 

UFABC, 2014. 

 

 

 

MATERIAL TOTAL DISPONÍVEL 

Publicações 31.000 

E-books 27.725 

Normas Técnicas 15.903 
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Outras informações 

Política de Desenvolvimento de Coleções:  O manual de desenvolvimento de 

coleções, estruturado em 2012, define como se dão a atualização e o desenvolvimento 

do acervo. Esta política norteia as atividades relacionadas à localização e escolha do 

acervo bibliográfica para sua obtenção, estrutura e categorização, além de zelar por 

sua manutenção física preventiva e de conteúdo, de modo que seu desenvolvimento 

ocorra de modo planejado e consonante com as reais necessidades. 

A maior responsabilidade pela seleção qualitativa dos materiais é do corpo docente. 

No entanto, a descoberta de novos materiais também pode ser uma preocupação do 

Sistema de Bibliotecas. Para tanto, são adotadas as seguintes fontes para a seleção: 

a) Projetos pedagógicos dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação; 

b) Bibliografias dos Cursos de Extensão e dos Grupos de Pesquisa; 

b) Sugestões de docentes;  

c) Sugestões de usuários;  

d) Catálogos especializados; 

e) Catálogos de editoras e livreiros; 

f) Sites de editoras e bibliotecas.  

  

As obras a serem incorporadas ao acervo devem respeitar os seguintes critérios 

qualitativos:  

 

a) adequação aos objetivos, atividades e nível educacional da comunidade 

acadêmica da UFABC; 

b) estado de conservação física;  

c) autoridade do autor e/ou editor; 

d) reputação do publicador ou produtor; 

e) citação em bibliografias nacionais e/ou internacionais; 

f) atualidade do assunto; 

g) imparcialidade do conteúdo; 

h) escassez de material sobre o assunto nas coleções das Bibliotecas; 

i) utilização e demanda; 
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j) qualidade técnica; 

k) formato acessível; 

l) idioma acessível; 

m) valor efêmero ou permanente; 

n) custo justificável; 

o) cópias xerografadas apenas para obras, comprovadamente, esgotadas para 

as quais não exista material que a substitua satisfatoriamente. 

 

Serão considerados os seguintes critérios quantitativos para a aquisição das 

bibliografias dos projetos pedagógicos dos cursos da UFABC: 

 

a) Graduação 

 

- Bibliografia básica nacional: será seguida a proporção recomendada no 

conceito 5 do MEC (“um exemplar para menos de 5 vagas anuais 

pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos 

que efetivamente utilizam o acervo” (MEC, 2012, p. 21)). Destaca-se que, nos cursos 

que possuem pelo menos 1 título virtual por unidade curricular, a proporção de 

exemplar físico, no conceito 5, passa a ser de 1 para menos de 6 vagas anuais. Nos 

casos em que for inviável adquirir as quantidades para atender ao Conceito 5, devido 

à grande quantidade de vagas oferecidas, os Coordenadores serão consultados; 

 

- Bibliografia complementar nacional: serão adquiridos 2 exemplares de cada 

título, como também é recomendado pelo MEC; 

 

- Bibliografia básica importada: serão adquiridos 2 exemplares de cada título; 

 

- Bibliografia complementar importada: será adquirido 1 exemplar de cada 

título. 

 

Destaca-se que, para que o conceito 5 seja alcançado, não basta a aquisição da 

quantidade de exemplares indicada acima. Além disso, é necessário que os 

professores indiquem a quantidade mínima de títulos solicitada pelo MEC, ou seja, a 

bibliografia básica precisa ter 3 títulos por unidade curricular (disciplina) e a 

complementar precisa apresentar 5 títulos por unidade curricular. 
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b) Pós-Graduação  

 

Os cursos de Pós-Graduação são avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). No entanto, essa instituição não apresenta a 

proporção de títulos que deve ser adquirida. Dessa forma, foi estabelecida uma 

proporção que acredita-se suprir a demanda dos cursos: 

 

- Bibliografia Básica Nacional = 1 exemplar a cada 8 alunos; 

- Bibliografia Complementar Nacional = 1 exemplar a cada 12 alunos; 

- Bibliografia Básica Importada = 2 exemplares; 

- Bibliografia Complementar Importada = 1 exemplar. 

 

c) Grupos de Pesquisa: 1 exemplar por título. 

 

d) Cursos de Extensão: 1 exemplar por título. 

 

e) Literatura: 4 exemplares por título (ficando 2 na Biblioteca de Santo 

André e 2 em São Bernardo do Campo).  

 

f) Mídias Digitais: 1 exemplar por título (ressalva-se os casos onde o 

conteúdo esteja online e, assim, poderá ser hospedado no servidor da UFABC e 

disponibilizado para número maior de usuários, e de forma simultânea).  

 

Convênios 

A Biblioteca desenvolve atividades em cooperação com outras instituições, externas à 

UFABC, em forma de parcerias, compartilhamentos e cooperação técnica: 

IBGE:  Com o objetivo de ampliar, para a sociedade, o acesso às informações 

produzidas pelo IBGE, a Biblioteca firmou, em agosto de 2007, convênio de 

cooperação técnica com o Centro de Documentação e Disseminações de Informações 
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do IBGE. Através desse acordo o SisBi passou a ser biblioteca depositária das 

publicações editadas por esse órgão. 

EEB – Empréstimo Entre Bibliotecas: Este serviço estabelece um convênio de 

cooperação que potencializa a utilização do acervo das instituições universitárias 

participantes, favorecendo a disseminação da informação entre universitários e 

pesquisadores de todo o país. O SisBi já firmou convênio com diversas Bibliotecas 

(relação no site da Biblioteca). 

Os Recursos Tecnológicos 

No Campus São Bernardo da UFABC, onde ocorrem as aulas do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades, os recursos tecnológicos atualmente incluem: 

� Internet sem fio em todas as suas dependências; 

� Um projetor (data show) e um computador com acesso a Internet em cada 
sala de aula. 



 
 

15 
 

ANEXO III – DOCENTES 

 NOME ÁREA DE FORMAÇÃO TITULAÇÃO 
REGIME DE 

DEDICAÇÃO* 

1 ADALBERTO MANTOVANI 

MARTINIANO DE AZEVEDO 

Políticas Públicas - Subárea: Políticas de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Doutorado DE 

2 ADRIANA CAPUANO DE OLIVEIRA Sociologia Doutorado DE 

3 ALAN VENDRAME Políticas Públicas - Subárea: Instituições e 

Políticas Públicas 

Doutorado Visitante 

4 ALBERTO SANYUAN SUEN Teoria Econômica - Subárea: Finanças. Doutorado DE 

5 ALESSANDRO JAQUES RIBEIRO Educação matemática Doutorado DE 

6 ALEX DE CAMPOS MOURA Filosofia Contemporânea Doutorado DE 

7 ALEXANDRE DE CARVALHO Economia Doutorado DE 

8 ALEXEI MAGALHAES VENEZIANI Probabilidade Doutorado DE 

9 ANA CLAUDIA POLATO E FAVA Teoria Econômica - Subárea: 

Macroeconomia e Microeconomia 

Doutorado DE 

10 ANA KEILA MOSCA PINEZI Ciências Sociais/Ciências Sociais Doutorado DE 

11 ANA MARIA DIETRICH Conflitos Sociais e Políticas Públicas Doutorado DE 

12 ANAPATRICIA DE OLIVEIRA 

MORALES VILHA 

Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Subárea: Economia da Inovação e do 

Conhecimento 

Doutorado DE 

13 ANASTASIA GUIDI Filosofia da Ciência Doutorado DE 

14 ANDERSON DE ARAÚJO Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem. Doutorado DE 

15 ANDREA PAULA DOS SANTOS Humanidades, Artes e Educação: História das 

Ciências; Teoria da História; Metodologia; 

Transdisciplinaridade; História Cultural; 

História Oral e Audiovisual; Estudos 

Culturais; Culturas Populares; Cibercultura; 

Gênero, Diversidades e Conflitos Sociais; 

Movimentos Sociais e Movimentos Culturais 

Doutorado DE 

16 ANGELO MARCOS QUEIROZ 

PRATES 

Engenharia de Gestão - Subárea: Inovação 

em Engenharia 

Doutorado DE 
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17 ANTÔNIO MARCOS ROSEIRA Relações Internacionais, Geografia Política Doutorado DE 

18 ARILSON DA SILVA FAVARETO Análise Econômica para Ciência e Tecnologia Doutorado DE 

19 ARTUR ZIMERMAN Métodos Quantitativos em Ciências 

Sociais/Políticas Públicas 

Doutorado DE 

20 BRUNO NADAI Filosofia política e filosofia da história 

kantianas 

Doutorado DE 

21 CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS Políticas Públicas - Subárea: Ciências Sociais 

e Políticas Públicas 

Doutorado DE 

22 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO 

PENTEADO 

Ciências Sociais Doutorado DE 

23 CRISTIANE NEGREIROS ABBUD 

AYOUB 

História da Filosofia Medieval. Doutorado DE 

24 CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS Economia Internacional e Macroeconomia Doutorado DE 

25 DANIEL PANSARELLI Ensino em Filosofia Doutorado DE 

26 DANIELA THEUER LINKE Ciência política. Democracia, 

Desenvolvimento, Participação Política, 

Responsabilidade Social, Gestão Pública e 

Teoria Política. 

Doutorado Visitante 

27 DANILO FREITAS RAMALHO DA 

SILVA 

Economia – Subárea: Economia Doutorado Visitante 

28 DARLENE RAMOS DIAS Análise Econômica para Ciência e Tecnologia Doutorado DE 

29 DELMO ALVES DE MOURA Engenharia de Sistemas de Produção Doutorado DE 

30 ELIAS DAVID MORALES MARTINEZ Relações Internacionais; Subárea: Teoria de 

Relações Internacionais. 

Doutorado DE 

31 EVANDIR MEGLIORINI Engenharia Econômica e Custos Doutorado DE 

32 FABIANA SOARES SANTANA Engenharia de Software Doutorado DE 

33 FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO Desenvolvimento econômico Doutorado DE 

34 FERNANDO COSTA MATTOS Filosofia Moderna Doutorado DE 

35 FLAMARION CALDEIRA RAMOS Ética Doutorado DE 

36 FLÁVIA DA FONSECA FEITOSA Geotecnia - Subárea: Mecânica dos 

Solos/Geologia de Engenharia/Geotecnia 

Doutorado DE 
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Aplicada ao Planejamento Urbano Ambiental 

37 FRANCISCO DE ASSIS COMARU Planejamento urbano e ambiental Doutorado DE 

38 FULVIO RIELI MENDES Farmacologia Doutorado DE 

39 GABRIELA LOTTA Políticas Públicas, subárea Administração 

Pública e Políticas Públicas. 

Doutorado DE 

40 GERARDO ALBERTO SILVA Planejamento e Gestão do Território Doutorado DE 

41 GILBERTO MARCOS ANTONIO 

RODRIGUES 

Relações Internacionais; subárea: 

Organizações Internacionais. 

Doutorado DE 

42 GILBERTO MARINGONI DE 

OLIVEIRA 

Relações Internacionais; Subárea: América 

Latina. 

Doutorado DE 

43 GILSON LAMEIRA DE LIMA Drenagem Urbana Doutorado DE 

44 GIORGIO ROMANO SCHUTTE Economia Institucional Doutorado DE 

45 GRACIELA DE SOUZA OLIVER História das Ciências Doutorado DE 

46 GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA 

CAGLIARI MARQUES 

Economia/Fundamentos e Aplicações da 

Teoria Econômica 

Doutorado DE 

47 GUSTAVO LEYVA MARTINEZ Filosofia Contemporânea Doutorado DE 

48 HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR Engenharia Ambiental e Urbana/Transportes 

e Mobilidade Urbana 

Doutorado DE 

49 IGOR FUSER Relações Internacionais, subárea: 

Geopolítica de Energia. 

Doutorado DE 

50 JEROEN JOHANNES KLINK Economia Doutorado DE 

51 JOAO CARLOS DA MOTTA 

FERREIRA 

Álgebra Doutorado DE 

52 JOSÉ BLANES SALA Governo, Direito e Políticas Públicas. Doutorado DE 

53 JOSE HENRIQUE SOUZA Economia/Economia Política Doutorado DE 

54 JOSE PAULO GUEDES PINTO Relações Internacionais - Subárea: América 

Latina 

Doutorado DE 

55 JULIA BERTINO MOREIRA Relações Internacionais; subárea: Teoria de 

Relações Internacionais. 

Doutorado DE 

56 KÁTIA CANIL Meio Físico e Planejamento Territorial Doutorado DE 
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57 KLAUS FREY Políticas Públicas, Instituições Públicas, 

Processos Decisórios 

Doutorado DE 

58 LEONARDO FREIRE DE MELLO Demografia para o Planejamento Territorial Doutorado DE 

59 LORENZO BARAVALLE Filosofia: Epistemologia Contemporânea Doutorado DE 

60 LUCIANA PEREIRA Gestão da Ciência, Tecnologia e Inovação/ 

Subárea Economia da Inovação 

Doutorado DE 

61 LUCIANA RODRIGUES FAGNONI 

COSTA TRAVASSOS 

Planejamento Regional Doutorado DE 

62 LUCIANA ZATERKA Filosofia Moderna, Filosofia e História da 

Ciência, século XVII, razão e experiência, 

revolução científica. 

Doutorado DE 

63 LUIS ALBERTO PELUSO Ética e Filosofia Política Doutorado DE 

64 LUIS ROBERTO DE PAULA Dinâmicas Territoriais Doutorado DE 

65 LUIZ FERNANDO BARRÉRE 

MARTIN 

Filosofia Moderna Doutorado DE 

66 MARCELO SOARES DE CARVALHO Macroeconomia e Economia Internacional Doutorado DE 

67 MARCIA HELENA ALVIM Filosofia e História da Ciência Doutorado DE 

68 MARCOS VINICIUS PO Estado, Sociedade e Políticas Públicas Doutorado DE 

69 MARCUS VINICIUS SEGANTINI 

BONANCA 

Física Estatística Doutorado DE 

70 MARGARETHE STEINBERGER 

ELIAS 

Ciências Sociais Aplicadas Doutorado DE 

71 MARIA CECÍLIA LEONEL GOMES 

DOS REIS 

Filosofia Doutorado DE 

72 MARIA DAS GRACAS BRUNO 

MARIETTO 

Inteligência Artificial/Teoria da Computação Doutorado DE 

73 MARIA DE LOURDES PEREIRA 

FONSECA 

Planejamento e Gestão do Território Doutorado DE 

74 MARIA GABRIELA DA SILVA 

MARTINS DA CUNHA MARINHO 

Política Científica e Tecnológica Doutorado DE 

75 MARIA INES RIBAS RODRIGUES Ensino de Física Doutorado DE 
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76 MARIA IZABEL DOS SANTOS 

GARCIA 

Libras. Políticas públicas e acessibilidade, 

educação bilíngue para Surdos, comunidade, 

cultura, circuito de Surdos, novas formas de 

subjetivações, corpo e estigma. 

Doutorado DE 

77 MARILIA MELLO PISANI Ensino de Filosofia Doutorado DE 

78 MARINÊ DESOUZA PEREIRA Estética e Filosofia Contemporânea Doutorado DE 

79 MIRIAM MESQUITA SAMPAIO DE 

MADUREIRA 

Filosofia Política Doutorado DE 

80 MONICA SCHRODER Economia das Instituições e do 

Desenvolvimento Sustentável 

Doutorado DE 

81 MONICA YUKIE KUWAHARA Microeconomia e Economia do Meio 

ambiente 

Doutorado DE 

82 MONIQUE HULSHOF Filosofia Moderna Doutorado DE 

83 MURYATAN SANTANA BARBOSA Relações Internacionais; Geografia Política Doutorado DE 

84 NEUSA SERRA Políticas Públicas em Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

Doutorado DE 

85 OSMAR DOMINGUES Engenharia Econômica e Custos Doutorado DE 

86 PARIS YEROS Área: Teoria Econômica - Subárea: Economia 

Internacional 

Doutorado DE 

87 PATRICIA DEL NERO VELASCO Filosofia/Ensino de Filosofia Doutorado DE 

88 PAULA PRISCILA BRAGA Filosofia. Estética, História da Arte e Estudos 

em Curadoria. 

Doutorado DE 

89 PAULO TADEU DA SILVA Filosofia/Filosofia da Ciência Doutorado DE 

90 RAMON VICENTE GARCIA 

FERNANDEZ 

Economia / Economia Institucional. Doutorado DE 

91 REGINA CÉLIA DOS REIS Estado, Sociedade e Políticas Públicas Doutorado Visitante 

92 RENATO RODRIGUES KINOUCHI Epistemologia e Filosofia da Ciência Doutorado DE 

93 RICARDO BATISTA POLITI Teoria Econômica; Subárea: Economia do 

Setor Público. 

Doutorado DE 

94 RONEI MIOTTO Estrutura da Matéria Doutorado DE 

95 ROQUE DA COSTA CAIERO Filosofia/ Epsitemologia e Filosofia da Doutorado DE 
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Ciência 

96 ROSANA DENALDI Gestão urbano ambiental Doutorado DE 

97 RUTH FERREIRA GALDUROZ Cognição Doutorado DE 

98 SANDRA IRENE MOMM Planejamento e gestão do 

território/planejamento e gestão do 

território 

Doutorado DE 

99 SERGIO AMADEU DA SILVEIRA Estado, Sociedade e Políticas Públicas Doutorado DE 

100 SERGIO RODRIGO MARCHIORI 

PRAÇA 

Políticas Públicas - Subárea: Instituição 

Política e Política Comparada. 

Doutorado DE 

101 SIDNEY JARD DA SILVA Ciências Sociais Aplicadas Doutorado DE 

102 SILVANA MARIA ZIONI Mobilidade Urbana Doutorado DE 

103 SILVIA HELENA FACCIOLLA 

PASSARELLI 

Regulação dos setores ambiental e urbano Doutorado DE 

104 SIMONE DINIZ Políticas Públicas; Subárea: estrutura de 

dinâmica social. 

Doutorado DE 

105 SINUE DAYAN BARBERO 

LODOVICI 

Matemática - Geometria/Topologia Doutorado DE 

106 THIAGO FONSECA MORELLO 

RAMALHO DA SILVA 

Microeconomia e Economia do Meio 

Ambiente 

Doutorado DE 

107 THOMAS LOGAN RITCHIE Matemática/Matemática Discreta Doutorado DE 

108 VALDECIR MARVULLE Modelagem matemática em Epidemiologia e 

Física Estatística Aplicada. 

Doutorado DE 

109 VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA Estado e Políticas Públicas/Instituições 

Políticas e Processos Decisórios 

Doutorado DE 

110 VANESSA LUCENA EMPINOTTI Planejamento e Política Rural Doutorado DE 

111 VITOR EMANUEL MARCHETTI 

FERRAZ JUNIOR 

Ciência Política Doutorado DE 

112 VITOR SCHINCARIOL História Econômica. Doutorado DE 

113 WILLIAM JOSÉ STEINLE Epistemologia; História e Filosofia da 

Ciência; Lógica; Filosofia da lógica; 

Ontologia. 

Doutorado DE 
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Observação: DE = Dedicação Exclusiva. 

 

 

 

Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante do BCH é regulamentado pela Portaria nº 01/2014 do dia 26 de 

fevereiro de 2014, conforme publicação no Boletim de Serviço nº 351 de 28 de fevereiro de 

2014, página 63. 

Representantes dos cursos específicos vinculados ao BC&H: 

Alexandre de Carvalho 
Anastasia Guidi itokazu 
Giorgio Romano Schutte 
José Blanes Sala 
José Henrique Souza 
Patrícia Del Nero Velasco 
Pauli Tadeu da Silva 
Sandra Irene Momm 
Silvana Maria Zioni 
Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior 
 

Representantes do 1º Colegiado eleito do BC&H: 

Ana Maria Dietrich 

Artur Zimerman 

Marcos Vinícius Pó 

Ruth Ferreira Santos Galduroz 

 

Representantes da comissão de criação do BC&H 

Darlene Ramos Dias 

Jeroen Johannes Klink 

Luís Alberto Peluso 

Sidney Jard da Silva
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ANEXO IV – PLANO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS MATRIZES 

Art. 1º Este plano de transição tem por objetivo estabelecer diretrizes gerais para o aproveitamento de créditos entre a nova matriz aprovada 

nesta versão do projeto pedagógico e a matriz anterior. 

Parágrafo único. Para efeitos deste regulamento, a nova matriz curricular será denominada matriz 2015 e a matriz anterior será denominada 

matriz 2010. 

Art. 2º A nova matriz curricular entrará em vigor para os ingressantes de 2015. 

Art. 3º Os discentes, cujo ano de ingresso no BC&H se deu anteriormente a 2015, poderão tanto finalizar a matriz 2010 como cursar a matriz 

2015 como obrigatória.  

Parágrafo único. Não será necessário optar formalmente por uma das matrizes.  

Art. 4º Caso o discente mencionado no parágrafo anterior siga a matriz 2015, ele poderá convalidar as disciplinas da matriz 2010, conforme o 

apêndice I exposto ao final deste regulamento. 

§1º Será necessário cumprir em sua totalidade uma das matrizes para ter direito à integralização do curso. 

§2º Os eventuais créditos excedentes desta migração serão contabilizados na forma de disciplinas livres. 

Art. 5º Os discentes ingressantes no BC&H a partir de 2015 poderão cursar as disciplinas da matriz 2010, observados os dispostos nos 

parágrafos seguintes: 

§1º Caso o referido discente curse disciplinas obrigatórias da matriz 2010 que não permaneceram na matriz 2015 ou que não haja uma 

correspondente na nova versão que as convalide, elas serão computadas como livres para efeitos de integralização do curso.  
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§2º Caso o referido discente curse disciplinas obrigatórias da matriz 2010 passíveis de convalidação com disciplinas obrigatórias da matriz 

2015, elas serão computadas como obrigatórias para efeitos de integralização do curso.  

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso, representada pelo seu coordenador, com o apoio da Pró-reitoria de 

Graduação
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APÊNDICE I – Tabela de Convalidação de Disciplinas Obrigatórias do BC&H Matriz 2015-2010. 

Matriz 2010 
   Sentido da 

Convalidação 

Matriz 2015 

Código Nome TPI Código Nome TPI 

BC0005 Bases Computacionais da Ciência 0-2-2  BIS0005-15 Bases Computacionais da Ciência 0-2-2 

BC0207 Energia: origens, conversão e uso 2-0-4  BIJ0207-15 Bases Conceituais da Energia 2-0-4 

BC0004 Bases Epistemológicas da Ciência 

Moderna 

3-0-4  BIR0004-15 Bases Epistemológicas da Ciência Moderna 3-0-4 

BC0003 Bases Matemáticas 4-0-5  BIS0003-15 Bases Matemáticas 4-0-5 

BC0603 Ciência, Tecnologia e Sociedade 3-0-4  BIR0603-15 Ciência, Tecnologia e Sociedade 3-0-4 

BH0102 Desenvolvimento e Sustentabilidade 4-0-4  BHO0102-15 Desenvolvimento e Sustentabilidade 4-0-4 

BH0101 Estado e Relações de Poder 4-0-4  BHO0101-15 Estado e Relações de Poder 4-0-4 

BC0102 Estrutura da Matéria 3-0-4  BIK0102-15 Estrutura da Matéria 3-0-4 

BC0602 Estrutura e Dinâmica Social 3-0-4  BIQ0602-15 Estrutura e Dinâmica Social 3-0-4 

BH0204 Conhecimento e Ética 4-0-4  BHQ0002-15 Estudos Étnico-Raciais 3-0-4 

BH0206 Teorias da Justiça 4-0-4  BHP0001-15 Ética e Justiça 4-0-4 

BC0304 Origem da Vida e da Diversidade dos 

Seres Vivos 

3-0-4  BIL0304-15 Evolução e Diversificação da Vida na Terra 3-0-4 

BH1335 História das Relações Internacionais 

(Obrigatória do BRI) 

4-0-4  BHO1335-15 Formação do Sistema Internacional 4-0-4 
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BH0302 Identidade e Cultura 4-0-4  BHQ0001-15 Identidade e Cultura 3-0-4 

- Sem Convalidação  - BHQ0003-15 Interpretações do Brasil 4-0-4 

BH1101 Introdução à Economia (Obrigatória do 

BCE) 

4-0-4  BHO1101-15 Introdução à Economia 4-0-4 

BH0203 Problemas Metodológicos das Ciências 

Sociais 

4-0-4  BHO0001-15 Introdução às Humanidades e às Ciências 

Sociais 

2-0-4 

BC0406 Introdução à Probabilidade e à Estatística 3-0-4  BIN0406-15 Introdução à Probabilidade e à Estatística 3-0-4 

BC1613 Nascimento e Desenvolvimento da 

Ciência Moderna 

4-0-4   Nascimento e Desenvolvimento da Ciência 

Moderna (opção limitada do BCT) 

4-0-4 

BH0202 Pensamento Crítico 4-0-4  BHP0202-15 Pensamento Crítico 4-0-4 

BH0103 Pensamento Econômico 4-0-4  BHO0002-15 Pensamento Econômico 3-0-4 

BC0002 Projeto Dirigido 0-2-10  BHS0001-15 Práticas em Ciências e Humanidades 2-2-4 

BH0201 Temas e Problemas em Filosofia 4-0-4  BHP0201-15 Temas e Problemas em Filosofia 4-0-4 

BH0301 Território e Sociedade 4-0-4   BHQ0301-15 Território e Sociedade 4-0-4 
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Anexo V 

APARTADO – EMENTÁRIO OBRIGATÓRIAS 

 

(IMPORTANTE: este anexo contém a versão do Ementário 
das Disciplinas Obrigatórias do BC&H aprovada no momento 

da revisão do Projeto Pedagógico e que está sujeita à 
atualização periódica por ocasião da revisão do catálogo de 
disciplinas. A versão atualizada do catálogo de disciplinas 
está disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação) 
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BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 

 
Código: BIS0005-15  
 
Quadrimestre: 3º  
 
TPI: 0-2-2 
 
Carga Horária:  24horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Conceitos básicos da computação e a sua relação com a ciência. Modelagem e 
simulações por computador, através da integração com as disciplinas de Base Experimental 
das Ciências Naturais e Matemática Básica. 
 
Bibliografia Básica:  

1. Livro Elaborado pelos professores da disciplina 
2. FEDELI, Ricardo Daniel. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Thomson, 

2003. 238 p. 
3. FOROUZAN, Behrouz; MOSHARRAF, Firouz; VISCONTE, Solange Aparecida. 

Fundamentos da ciência da computação. 2ª Ed. São Paulo: Cengage Learning. 2012. 
560 p.  
 

Bibliografia Complementar: 
1. BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente. 7 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 512 p. 
2. CAPRON, H.; JOHNSON, J. Introdução à Informática. New York: Ed. Pearson Prentice 

Hall. 2004. 350 p. 
3. LEWIS, Harry R.; PAPADIMITRIOU, Christos H. Elementos de teoria da computação. 2º 

ed. New York: Springer, 2004. 344 p. 
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BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA 

 
Código: BIJ-0207  
 
Quadrimestre: 4º 
 
TPI: 2-0-4 
 
Carga Horária: 24horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos Gerais: Apresentar os conceitos básicos relacionados com a origem, conversão e usos das 
formas de obtenção da energia, considerando aspectos científicos, tecnológicos, econômicos e 
socioambientais.  
 
Objetivos Específicos: Por meio da questão da energia, fomentar o enfoque interdisciplinar na 
compreensão de um tema central para a ciência e para a sociedade.  
Fornecer conteúdo, conceitos e discussões de forma que o estudante adquira uma visão ampla dos 
problemas associados ao setor energético.   
 
Ementa:  
 
Parte I – [Conceituação e importância] O que é energia? Aspectos históricos do conceito de energia. 
Energia e as 4 interações. Energia potencial, cinética, térmica, química, eólica, nuclear, solar etc. Fontes 
de energia primária: hídrica, eólica, nuclear, biomassa, fósseis, solar, marés e outras. Princípio da 
conservação da energia.  
Parte II – [Conversão] Conversão calor em trabalho, conversão de energia solar em alimentos e 
combustível (fotossíntese), conversão de energia nuclear em calor e conversões de energia química. 
Conversão de energia mecânica em elétrica e vice versa. Usinas de potência.  
Parte III – [Uso da Energia] Aspectos históricos e econômicos do uso da energia. Matriz energética e uso 
final de energia. Armazenamento e transporte de energia na sociedade. Impactos socioambientais da 
energia.  
 
Bibliografia Básica:  
 
1. BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional. Rio de Janeiro: Empresa de 
Pesquisa Energética. Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/>. Site atualizado todos os anos.  
2. HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. Energia e meio ambiente. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012.  
3. GOLDENBERG, J. Energia no Brasil, LTC,1979.  
4. SILVA, C. G.: De Sol a Sol - Energia no Século XXI, Oficina de Textos, 2010.  
5. CARAJILESCOV, P., MAIORINO, J. R., MOREIRA, J. M. L., SCHOENMAKER, J., SOUZA, J. A., 
Energia: Origens, Conversão e Uso – Um curso interdisciplinar – em preparação.  

 
Bibliografia Complementar:  
6. BRAGA, B.; et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável.2 ed., 
São Paulo: Prentice Hall, 2002. 318 p.  
7. GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3 ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 396 p. (Acadêmica 72).  
8. TOLMASQUIM, Maurício Tiomno (org). Fontes renováveis de energia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Interciência; CENERGIA, 2003. 515 p.  
9. Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil).Atlas de energia elétrica do Brasil 3. ed. – Brasília : 
Aneel, 2008.236 p.  
10. Brasil. Empresa de Pesquisa Energética,Plano Nacional de Energia 2030.Rio de Janeiro: EPE, 2007  
11. FEYNMAN, R. P, LEIGHTON, R. B., SANDS, M. The Feynmam lectures on Physics. Addison-
Wesley Publishing Company (2006).  
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BASES EPISTEMOLÓGICAS DA CIÊNCIA MODERNA 

 
Código: BIR0004-15  
 
Quadrimestre: 4º  
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 36 horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Epistemologia e ciência: doxa e episteme; senso comum e justificação da crença; os 
fundamentos do conhecimento objetivo; o problema do ceticismo; Dedução e indução: o que é 
um argumento e como funciona; validade e verdade; a importância da lógica no pensamento 
científico; o problema da indução; Razão e experiência: modelos e realidade; a importância da 
observação e do experimento; a distinção entre ciência e não ciência; Ciência, história e 
valores: a ciência e o mundo da vida; ciência e técnica; os limites do progresso científico 

Bibliografia Básica:  
 
1.          ARISTÓTELES. Analíticos Posteriores. Em: Organón. Bauru: Edipro, 2005. 608 p. 

2. BACON, Francis. Novo organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da 

natureza. Em: Os Pensadores. Bacon. São Paulo: Nova Cultura, 1999, 255 p.   

3. CHALMERS, Alan F. O que é Ciência afinal?. São Paulo: Brasiliense, 1997. 227 p. 

4. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Martin Fontes, 2011. 155 p. 

5. DUHEM, Pierre. A teoria física: seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: UERJ, 2014. 

317 p.  

6. HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da 

moral. São Paulo: Unesp, 2004. 438 p. 

7. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Petropolis, RJ: Vozes, 2012. 621 p. 

8. KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 9 ed. São Paulo:Perspectiva, 

2006.  260 p. 

9. LACEY, Hugh. Valores e Atividade Científica. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2008. 295 p. 

10. PLATÃO. Teeteto. Em: Diálogos I, vol. 1. Bauru: Edipro, 2007. 320 p. 

11. POPPER, Karl R. Conjecturas e Refutações: o processo do conhecimento cientifico. 5 ed. 

Brasília: UNB, 2008.  450 p. 

Bibliografia Complementar: 
 
1. DUTRA, Luiz. H. Introdução à epistemologia. São Paulo: Unesp, 2010. 192 p. 

2. EINSTEIN, Albert. Indução e dedução na física. Scientiae Studia, v. 3, n. 4, p. 663-664. 
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2005. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

31662005000400008&lng=pt&nrm=iso>. 

3. EUCLIDES, Os elementos. São Paulo: Unesp, 2009. 593 p. 

4. FEIGL, H. A visão ortodoxa de teorias: comentários para defesa assim como para crítica. 

Scientiae Studia, v.2, n.2,  p. 259-277. 2004. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

31662004000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. 

5. FLECK, Ludwik. Gênese e Desenvolvimento de um fato científico. São Paulo: 

Fabrefactum, 2010. 205 p. 

6. GRANGER, Gilles-Gaston. A Ciência e as Ciências. São Paulo: UNESP, 1994. 122 p. 

7. MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. São Paulo : UNESP/ Imprensa Oficial do Estado, 

2001. 393 p. 

8. MOSTERÍN, Jesús. Conceptos y teorías en la ciencia. 2 ed.  Madrid:Alianza Editorial, 

2003. 315 p. 

9. NAGEL, Ernest. La estructura de la Ciencia: problemas de la lógica de la investigación 

científica. Buenos Aires:  Paidos, 1991. 801 p. 

10. POPPER, Karl A lógica da pesquisa científica. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2003. 567 p. 

11. ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru:EDUSC, 2001. 492 p. 
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BASES MATEMÁTICAS 

 
Código: BIS0003-15  
 
Quadrimestre: 2º 
 
TPI: 4-0-5 
 
Carga Horária:  48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Matrizes e Sistemas Lineares. Conceitos Elementares de Probabilidade Funções: 
Definição e propriedades. Polinômios, Funções  Racionais, Funções Trigonométricas, 
Exponencial e Logarítmo. Introdução ao Conceito de Limite e Derivada. Técnicas e Exemplos 
de  Derivação. Polinômios, Funções Racionais, Funções Trigonométricas, Exponencial e 
Logarítmo. Introdução ao Conceito de Limite e Derivada. Técnicas e Exemplos de Derivação. 
 
Bibliografia Básica:  
 

1. COLLINGWOOD, David H.; PRINCE,David K.Precalculus. University of Washington. 
2. (Notas de Aula do Curso). Disponivel em: 

http://www.math.washington.edu/~m120/TheBook/TB2011-12.pdf>. Acessado em:  
3. EDWARDS JR, C.H.; PENNEY, David E. Cálculo com geometria analítica: 4 ed. Rio de 

Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1997. 320 p. 3 v. 
4. SAFIER, Fred. Teoria e problemas de Pré-Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 429 

p. (Coleção Schaum).  
 

Bibliografia Complementar: 
 

1. COURANT, Richard; ROBBINS, Herbert. O que é Matemática?  Uma abordagem 
elementar de métodos e conceitos. Rio de janeiro: Ciência moderna, 2000. 599 p.  

2. DIEUDONNÉ, Jean. Mathematics : the music of reason. Berlin: Springer, 1992. 287 p. 
3. GERSTING, Judith L.. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: um 

tratamento moderno de matemática discreta. 5 ed. Rio de janeiro: LTC, 2008. 597 p.  
4. JUSTI, Martins Weese Winfried. Discovering modern set theory I: the basic. Rhode 

Island:           American Mathematical Society, 1995. v. 1, 210 p. 
5.   _____, Martins Weese Winfried. Discovering modern set theory II: set-theoretic tolls for 

every mathematician. Rhode Island: American Mathematical Society, 1995. v. 2, 224 p. 
Catálogo de Disciplinas de Graduação da UFABC – Edição 2012; 

6. KAC, Mark; ULAM, Stanislaw M. Mathematics and logic. New York: Encyclopaedia, 
1992, 192 p.  

7.  MEDEIROS, Valéria Zuma; et al. Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2009. 538 p. 

8. RESNIK, Michael D. Mathematics as a Science of Patterns. Oxford: Oxford University 
Press, 2004. 285 p.  

9. STEWART, Lan. Concepts of Modern Mathematics. New York: Dover, 1995. 339 p. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 
Código: BIR0603-15  
 
Quadrimestre: 1 º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária:  36horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Evolução bio-cultural do ser humano: técnicas e tecnologias como dimensões da 
humanidade. Metodologia, racionalidade e relativismo. Ciência, tecnologia e inovação como fato 
social. 
Indivíduo, Estado e sociedade. Política científica e tecnológica. Valores e ética na prática 
científica. Controvérsias científicas. 
 
Bibliografia Básica:  
 
1.CASTELLS, M.;A Sociedade em Rede;Paz e Terra 
2. HOBSBAWN, E.;Era dos extermos - o breve século XX;Companhia das Letras 
3. SOARES, L. C.;Da Revolução Científica à Big (Business) Science Hucitec/Eduff 
4. BORDIEU, P. Os usos sociais da ciência - por uma sociologia clínica do campo 
científico.Unesp.  
 
Bibliografia Complementar:  
1. CLOT, YVES. TRABALHO E PODER DE AGIR. FABREFACTUM, Belo Horizonte, 2010. 
9788563299086. 
2. COLLINS, HARRY & EVANS, ROBERT. REPENSANDO A EXPERTISE. FABREFACTUM: 
Belo Horizonte, 2010. ISBN: 978-85-63299-04- 
3. PINCH, TREVOR & Collins, Harry. GOLEM A SOLTA, O - O QUE VOCE DEVERIA SABER 
SOBRE TECNOLOgia. FABREFACTUM: belo Horizonte, 2010. ISBN: 978 85 63299 017 
4. INVERNIZZI, N.; FRAGA, L. Estado da arte na educação em ciência, tecnologia, sociedade e 
ambiente no Brasil. Ciência & Ensino, v.1. número especial nov, 2007. Disponivel  
em:<http://prc.ifsp.edu.br/ojs/index.php/cienciaeensino/issue/view/15.> Acessado em: 
5. ROSENBERG, Nathan. Por dentro da caixa-preta: tecnologia e economia. Campinas, SP: 
Editora da  Unicamp, 2006. 429 p. (Clássicos da inovação). 
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DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
Código: BHO0102-15  
 
Quadrimestre: 4 º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária:  48 horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Desenvolvimento Econômico e Progresso Social. Civilização e Consumo. Limites da 
Natureza e Necessidades Humanas. Responsabilidade Histórica e Futuro da Humanidade. 
Crescimento Populacional e Sobrevivência da Espécie Humana. Poluição e Industrialização. 
Aquecimento Global, Transformações da Natureza e Fontes de Energia. Futuro e 
Sobrevivência. 
 
Bibliografia Básica:  
1. ABRAMOVAY, R.; Desenvolvimento sustentável: qual a estratégia para o Brasil?; Novos 
Estudos Cebrap  - Jul/2010. 
2. BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: estratégias de mudança da Agenda XXI. 
3. DALY, H.; Economia Ecológica; Instituto Piaget. 
4. MAY, P. (org.); Economia do meio ambiente - teoria e prática; Elsevier. 
5. POLANYI, K. A grande transformação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
6. SEN, A.; Desenvolvimento como liberdade; Companhia das Letras. 
7. VAN BELLEN, H. M; Indicadores de sustentabilidade - uma análise comparativa; FGV. 
8. VEIGA, J. E.; Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI; Garamond. 
 
Bibliografia Complementar: 
1. CLUBE DE ROMA; Sem limites ao conhecimento, mas com limites à pobreza: rumo a uma 
sociedade do conhecimento sustentável. Contribuição por ocasião do 300º aniversário do 
primeiro relatório ao clube de Roma: Os limites ao cresciment. 
2. DAVIS, M.; Ecologia do medo; Record 
3. DRYZER, John S. The politics of the earth. New York: Oxford University Press, 2005. 

4. FAVARETO, A.; Paradigmas do desenvolvimento rural em questão;Iglu/Fapesp. 
5. HINRICHS, R.;KLEINNBACC, M.;BELICO dos Reis, L. Energia e meio ambiente. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 

6. MUELLER, C. C.; Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio-
ambiente; UNB/Finatec. 
7. THOMAS, Janet;SCOTT,Callan. Economia ambiental. Aplicações, políticas e teorias. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 

8. UNITED NATIONS; Human Development Index report; Consultado em www.undp.org. 
9. VEIGA, José Eli. Mundo em transe. Do aquecimento global ao ecosesenvolvimento. 
Campinas: Armazém do Ipê, 2009. 

10. VIANNA, S. B.; VEIGA, J.E.; ABRANCHES, S.; A sustentabilidae do Brasil. In: Giambiagi & 
Barros (orgs.). Brasil Pós-crise – Agenda para a próxima década; Campus. 
11. WRI; Ecossistemas e o bem-estar humano – estrutura para uma avaliação; Disponível em: 
http://ecossistemas.org/ficheiros/CF_portuguese.pdf 
12. YCELP/CIESIN; Environmental Sustainability Index; Consultado em 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/es 
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ESTADO E RELAÇÕES DE PODER 

 
Código: BHO0101-15  
 
Quadrimestre: 1º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária:  48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Política, Poder, Dominação e Estado. Cidadania, Democracia, Ideologia e 
Comportamento Político. Instituições e Processos Políticos: sistemas eleitorais, sistemas 
partidários e formas de governo. 
 
Bibliografia Básica:  
1. WEFFORT, F. Os clássicos da política. Ática, vol. 1. (remanejado da complementar) 

2. WEFFORT, F. Os clássicos da política. Ática, vol. 2.(remanejado da complementar) 

3. BOBBIO, N. Estado, governo e sociedade. Paz e Terra. 

 
Bibliografia Complementar: 
BOBBIO, N. Era dos Direitos. Ed. Campus, 2004. 
DAHL, R. Poliarquia – participação e oposição. EDUSP, 1997. 
LIJPHART, A. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 países. Ed. 
Civilização Brasileira, 2003. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. (várias edições). 
NICOLAU, J. Sistemas eleitorais. Ed. FGV, 5ª edição, 2008. 
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ESTRUTURA DA MATÉRIA 

 
Código: BIK0102-15  
 
Quadrimestre: 4º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária:  36horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Macro ao micro (estruturas). Micro ao macro (interações). Teoria Atômica. Modelo de 
Dalton/ Gay- Lussac. Princípios de conservação de massa e volume. Constante de Avogadro. 
Loschmidt. Faraday. Tabela Periódica (Mendeleev). Corpo Negro/Efeito fotoelétrico. Movimento 
Browniano. Millikan. 
Radiações (Röntgen, Becquerel, Curie, Rutherford). Energia relativística. Espectros atômicos 
(Fraunhoffer a Bohr).  Propriedades Ondulatórias: Reflexão, Difração e Interferência e Natureza 
ondulatória da matéria. Princípio da Incerteza. 
 
Bibliografia Básica:  

1. ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida moderna e 
o meio ambiente. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.  

2. CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Física Moderna: origens clássicas e fundamentos 
quânticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 608 p. 

3. MAHAN, Bruce M.; MYERS, Rollie J. Química: um Curso Universitário. 4º Ed. São 
Paulo: Edgard Blücher, 1995. 582 p 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BROWN, Theodore l. et al. Química: a ciência central. 9 ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005. 972  

2. KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo: 
Thomson Learning, 2006. V 1 e 2. 

3. LOPES, José Leite. A estrutura quântica da matéria: do àtomo Pré-Socrático às 
partículas elementares. 3 ed. Rio de Janeiro; Editora UFRJ, 2005. 935 p.  

4. MENEZES, Luis Carlos de. A matéria: uma aventura do espírito: fundamentos e 
fronteiras do conhecimento físico. São Paulo: Livraria da Física, 2005. 277 p. 

5. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica: fluidos, oscilações e ondas, calor. 
4 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 314 p.  
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ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL 

 
Código: BIQ0602-15  
 
Quadrimestre: 3 º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 36horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: I. Estrutura social e relações sociais; II. Dinâmica cultural, diversidade e religião; III. 
Estado, Democracia e Cidadania; IV. Dimensão econômica da sociedade; V. Desigualdade e 
realidade social brasileira 
 
Bibliografia Básica:  
1. WEBER, Max. A ética protestante e o Espírito do Capitalismo. Cia das Letras, 2004. 
2. DURKHEIM, E. Durkheim. Coleção grande cientistas sociais. Ática, 2005. 
3. DURKHEIM, E. Fato Social e Divisão do Trabalho. Ática, 2007 
4. MARX, K. e ENGELS, F. O manifesto comunista. Zahar, 2006. 
5. MARX, K. Salário, preço e lucro. Centauro, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
6. CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. EDUSC, 1998. 
7 BOGUS, L. M.Desigualdade e a questão social. EDUC, 2008  
8. PERALVA, A. Violência e Democracia:o paradoxo brasileiro.Paz e Terra, 2001. 
9. RUSSEL, Bertrand. Religião e Ciência. FUNPEC, 2009 
10. SOUZA, Jessé. Exclusão social e a nova desigualdade.Paulus Editora, 1997. 
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ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS 

 
Código: BHQ0002-15 
 
Quadrimestre: 3º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos: a disciplina visa oferecer aos discentes uma síntese do conhecimento atual sobre os 
estudos étnico-raciais, visando atender as leis 10.639-03 e 11.645-08, assim como as demais 
diretrizes posteriores do MEC, que versam sobre a necessidade de cursos específicos que 
discutam a questão étnico-racial no Brasil. Em particular, em relação à importância da história 
e cultura afro-brasileira e indígena. 
 
Ementa: emergência do paradigma eurocêntrico; o racismo e a formação do mundo atlântico; 
o escravismo brasileiro; as culturas afro-brasileiras e indígenas; o pós-abolição e o mito da 
democracia racial no Brasil; os estudos sobre as desigualdades raciais no Brasil; trajetórias do 
movimento negro; trajetórias do movimento indígena; Pan-Africanismo e relações Brasil-África; 
a diversidade dos racismos no século XXI. 
 
Bibliografia Básica:  
 

GUIMARÃES, Antonio S. & HUNTLEY, Lynn (Orgs.). Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo 

no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000.     

 
LUCIANO, Gersem dos S. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 

no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 

MOORE, Carlos. A África que incomoda: sobre a problematização do legado africano no 

quotidiano brasileiro. Belo Horizonte: Nandyala, 2010.  

MUNANGA, Kabengele (Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, participação, 
contribuição. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
CUNHA, Manuela C. da (Org.). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Cia. das Letras: 

Secretaria Municipal de Cultura: Fapesp, 2009.  

LANDER, E. (Org.). Colonialidade do saber, eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-

americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.  

LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2004.  

MOORE, Carlos. Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo. 

Belo Horizonte: Mazza, 2009.  

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
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identidade negra. São Paulo: Autêntica, 2004. 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

PEREIRA, Amauri M. Trajetória e perspectivas do Movimento Negro Brasileiro. Belo Horizonte: 

Nandyala, 2008.   

SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (1870-
1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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ÉTICA E JUSTIÇA 

 
Código: BHP0001-15 
 
Quadrimestre: 3º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:  
 
Objetivos:  
 
Ementa: Ética, moral e justiça. Éticas Deontológicas, Éticas Teleológicas e Éticas da 
Autenticidade. Sistemas de Normas Éticas e Sistemas de Normas Legais. Ética e Ciência. A 
Responsabilidade Moral dos Intelectuais. Debate contemporâneo sobre o Conceito de Justiça. 
Implicações éticas da Justiça. Sistemas Normativos e Ordem Social Justa. Justiça e Direito. 
Jusnaturalismo e Contratualismo. Ética, Justiça e Cidadania. A ideia de Justiça Internacional, 
sua prática e seu desenvolvimento contemporâneo. 
 
Bibliografia Básica:  
 
1. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009.   
2. KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Barcarolla, 2010. 
3. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, São Paulo, Martins Fontes, 2002.  
4. SANDEL, Michael. Justiça: O que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2011. 
5. HEGEL, G. W. F. Filosofia do Direito, São Paulo: Loyola, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
1. CORTINA, Adela. Ética Mínima. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
2. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
3. HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro. São Paulo: Ed. Loyola, 2002. 
4. KELSEN, H. O problema da justiça. São Paulo, Martins Fontes, 1998. 
5. LACEY, Hugh. Valores e atividade científica 1. São Paulo: Editora 34 / Scientiae Studia, 
2008.  
6. MACINTYRE, Alasdair. Depois da Virtude. Florianópolis: EDUSC, 2001.  
7. MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: De Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008.  
8. NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. São Paulo, SP: WMF Martins Fontes, 2011. 
9. OLIVEIRA, Manfredo. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea, Petrópolis: Vozes, 
2009. 
10. SEN, A. A ideia de justiça. São Paulo: Cia. Das Letras, 2011. 
11. TAYLOR, C. A ética da autenticidade. São Paulo: Editora É Realizações, 2011. 
12. VITA, Alvaro de. A Justiça Igualitária e seus Críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
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EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA 

 
Código: BIL0304-15  
 
Quadrimestre: 4º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 36horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos Gerais: Reconhecer os mecanismos evolutivos e de diversificação dos organismos vivos.  
 
Objetivos Específicos: Os alunos deverão: compreender a importância das biomoléculas e de outros 
níveis de organização e as suas relações com o processo evolutivo dos seres vivos, desde os primórdios 
da vida até biodiversidade atual. Reconhecer mecanismos de diversificação da vida relacionados à 
estrutura e atividade de biomoléculas e de outros níveis de organização (células, tecidos, órgãos, 
indivíduos, populações, espécies, etc). Relacionar a evolução biológica com as modificações do ambiente 
físico. Compreender a importância da evolução como produtora de padrões e processos biológicos e sua 
relação com a organização taxonômica dos seres vivos.  
 
Ementa: Diferentes níveis de organização dos seres vivos e a sua relação com o processo evolutivo. 
Mecanismos de diversificação da vida relacionados à estrutura e atividade de biomoléculas e de outros 
níveis de organização. A evolução como produtora de padrões e processos biológicos. Organização 
taxonômica dos seres vivos.  
 
Bibliografia Básica:  
 
1. SADAVA, D. et al. 2009. Vida: a ciência da biologia. 8 ed. Porto Alegre: Artmed. v. 1 Célula e 
hereditariedade. v. 2 Evolução, diversidade e ecologia. v. 3 Plantas e Animais  
2. MEYER, D., EL-HANI, C. N. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005. 132 p. 
(Paradidáticos ; Série Evolução).  
3. RIDLEY, M. Evolução. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752 p., 2007. 752 p.  
       
Bibliografia Complementar: 
 
4. MARGULIS, L., SAGAN, D. O que é vida? São Paulo: Editora Jorge Zahar, 2002. 289 p.  
5. DAWKINS, R. O maior espetáculo da Terra: as evidências da evolução. São Paulo: Companhia das 
Letras, c2009. 438 p.  
6. DAWKINS, R. O gene egoísta. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, c2001. 230 p. (O homem e a ciência, 
7). p. 223-226.  
7. FRY, I. The emergence of life on Earth: a historical and scientific overview. New Brunswick, N.J: 
Rutgers University, 2000. ix, 327 p.  
8. MAYR, E. Uma Ampla Discussão: Charles Darwin e a Gênese do Moderno Pensamento Evolucionário. 
Ribeirão Preto: FUNPEC, c2006. 195 p.  
9. WOESE, C. R., KANDLER, O., WHEELIS, M. L.. Towards a natural system of organisms: Proposal 
for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. Proc. Nati. Acad. Sci. USA 87: 4576-4579, 1990.  
10. KOOLMAN, J.; ROEHM, K. H. Color Atlas of Biochemistry 2012, 3rd Edition ISBN: 
9783131003737.  
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FORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL 

 
Código: BHO1335-15 
 
Quadrimestre: 2 º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Examinar história do sistema internacional a partir do desenvolvimento das relações 
políticas e econômicas entre os diferentes povos e continentes. Análise da formação do sistema 
mundial, dos impérios coloniais mercantilistas e dos sucessivos ciclos de hegemonia vinculados 
à expansão européia. Formação e desenvolvimento da diplomacia. A construção das Relações 
Internacionais na Idade Moderna confunde-se com a história da formação dos Estados 
nacionais europeus e da difusão do modo de produção capitalista em escala global. 

 
Bibliografia Básica:  
 
ARRIGHI, Giovanni, O Longo século XX, Contraponto/ Editora UNESP, Rio de janeiro/ São 

Paulo, 1996 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era do capital, Editora Paz e Terra, São Paulo, 1982 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções, Editora Paz e Terra, São Paulo, 1977 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos, Companhia das Letras, São Paulo, 1996 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios, 1875-1914, Editora Paz e Terra, São Paulo, 2003 

 

KENNEDY, Paul. Ascensão e queda das grandes potências, Editora Campus, Rio de Janeiro, 

1989 

 
Bibliografia Complementar: 
 
ANDERSON, Perry, Linhagens do Estado absolutista, Editora Brasiliense, São Paulo, 2004 

 

ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas – Reflexões sobre a origem e a expansão do 

nacionalismo, Edições 70, Lisboa, 2012 

 

LESSA, Antonio Carlos, História das relações internacionais – a PaxBritannica e o mundo do 

século XIX, Editora Vozes, Petrópolis, 2005 
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PARKER, Selwyn, O crash de 1929, Editora Globo, São Paulo, 2009 

 

POLANYI, Karl, A grande transformação, Editora Campus, Rio de Janeiro, 2000 

 

WATSON, Adam, A evolução da sociedade internacional: Uma análise histórica comparativa, 

Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2004 
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IDENTIDADE E CULTURA 

 
Código: BHQ0001-15  
 
Quadrimestre: 1º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária:  48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Os diversos conceitos de cultura através dos tempos; teorias sociais sobre cultura; 
cultura como 
conceito antropológico; a questão da diversidade cultural e as teorias que as explicam; o 
evolucionismo, o funcionalismo, o culturalismo, a difusão cultural, o estruturalismo e a teoria 
interpretativa da cultura; cultura e personalidade; socialização e cultura; abordagem 
interacionista de 
cultura; o significado de aculturação; cultura popular; cultura de massa; cultura de classe; 
cultura e a 
noção bourdieuana de “habitus”; usos sociais da noção de cultura; cultura política, cultura 
empresarial e organizacional; relativismo cultural e etnocentrismo; conceitos de identidade; 
relação de identidade e cultura; identidade cultural e identidade social; concepção relacional e 
situacional de identidade cultural; cultura, identidade e etnia; Estado e identidade; estratégias 
de identidade; fronteiras da identidade; cultura e identidade na globalização; Políticas Públicas 
e identidade cultural; etnografia como forma de compreender a cultura de grupos sociais; 
estudo de casos de implementação de Políticas Públicas em grupos sociais distintos: sucessos 
e insucessos. 
 
Bibliografia Básica:  
CASTELLS, M.; O poder da identidade; Paz e Terra. 
LÉVI STRAUSS, C.; Tristes Trópicos; Edições 70. 
MATHEWS, G.; Cultura global e identidade individual: à procura de um lar no supermercado 
cultural; EDUSC. 
 
Bibliografia Complementar: 
ABDALA JUNIOR, B.; Margens da Cultura: mestiçagens, hibridimos & outras misturas ; 
Boitempo Editorial 
BOSI, A.; Cultura brasileira: temas e situações;Ática. 
CANCLINI, N. G.; A Globalização imaginada; Iluminuras. 
CANCLINI, N. G; Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização; UFRJ. 
CANCLINI, N. G; Culturas híbridas; EDUSP. 
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INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 

 
Código: BHQ0003-15 
 
Quadrimestre: 1 º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Colônia: miscigenação, estigmas e hierarquias sociais em Casa Grande & Senzala: a 
visão de Freyre. Raízes do Brasil: Sergio Buarque e a herança colonial. Caio Prado Jr. e a 
análise da república burguesa (1889-1930): transição, industrialização e imperialismo. Celso 
Furtado: a formação econômica do Brasil e a gênese do desenvolvimento das economias 
periféricas. Florestan Fernandes e a transformação da nação moderna a partir de 1950. Abdias 
do Nascimento: o combate ao racismo e diálogos sobre a questão étnica no Brasil do ponto de 
vista da arte e do movimento negro. Análise de obras pré-selecionadas e abordagem do 
contexto histórico no qual os pensadores atuaram e a influência que suas ideias tiveram sobre 
os sujeitos políticos dentro e fora do Estado brasileiro. 

 
Bibliografia Básica: 
 
FREIRE, G. Casa grande e senzala. São Paulo: Global Editora, 2006.  
 
FERNANDES, F.. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica.  
5ªed. São Paulo: Globo, 2006.  
 
FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. 
 
HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982.  
 
NASCIMENTO, A., O Genocídio do Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978. 
 
PRADO, Caio Prado. A formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1971.   
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
BOMFIM, Manoel. América Latina, males de origem. 4ª. ed. Rio de Janeiro: TopBooks, 
1993. 
 
CARONE, Edgar. Movimento Operário no Brasil (1877-1944). 2ª d. Rio de Janeiro: 
Difel, 1984.  
 
CELSO Furtado : os desafios do desenvolvimento / Francisco Luiz Corsi, José 
Marangoni Camargo (organizadores). – São Paulo : Cultura Acadêmica ; Marília :  
Oficina Universitária, 2010.  
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IANNI, Octavio (org.). Florestan Fernandes: sociologia. São Paulo: Ática, 1986.  
__________.  Rediscutindo a Mestiçagem. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

 
LAMOUNIER, B. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira 
República: uma interpretação. In: História geral da civilização brasileira: o Brasil 
republicano. São Paulo: Difel, 1987. 
 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo.  Racismo e Anti-racismo no Brasil. São Paulo: 
FAPESP, 34, 1999. 

ORTIZ, Renato.  Identidade Nacional e Cultura Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

RIBEIRO, Darcy.  O Povo Brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo, 
Companhia das letras, 1995.  
 

SANSONE, Lívio.  “As Relações Raciais em Casa-Grande e Senzala Revisitadas à luz 
do Processo de Internacionalização e Globalização”, in: Marcos Chor Maio & Ricardo 
Ventura Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 
1996. 

SCHWARCZ, Lilian Moritz, 4 & Queiroz, R.S. (orgs.), Raça e Diversidade. São Paulo: 
Editora USP, 1996.  
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INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

 
Código: BHO1101-15 
 
Quadrimestre: 2º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: O conceito de economia. Diferentes maneiras de organizar a atividade econômica. A 
questão do valor: diferentes abordagens. As forças de mercado: oferta, demanda, equilíbrio e 
elasticidades. Mercados e bem-estar. Estruturas de mercado: concorrência perfeita, monopólio, 
oligopólio, concorrência imperfeita. A atividade econômica e suas medidas: PIB, renda, 
dispêndio; variáveis reais e nominais, índices de preços. Produção e crescimento: poupança e 
investimento; modelos simples de determinação da renda. O papel do Estado na economia: 
gastos do governo, tributação e regulação. As funções da moeda. O sistema monetário: bancos 
comerciais, o banco central e a oferta de moeda. O balanço de pagamentos, a questão do 
câmbio e outros conceitos básicos de economia internacional. Introdução ao desenvolvimento 
econômico. A perspectiva econômica sobre as crises contemporâneas: financeira, social, 
ambiental. 

 
Bibliografia Básica:  
 
CHANG, H-J. 23 Coisas que não nos Contaram sobre o Capitalismo. São Paulo: Cultrix, 2013.
GONÇALVES, C. E.; GUIMARÃES, B. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012.
 

PINHO, D.B. ; VASCONCELOS, M.A.S.; TONETO Jr., R. (orgs.). Manual de Economia 
professores da USP. SP: Saraiva, 6ª Ed., 2013.  
 
Bibliografia Complementar: 
 
CANO, W. Introdução à Economia. Uma abordagem crítica. 3a ed. São Paulo: Editora 
Unesp. 2013. 
DASGUPTA, P. Economia. São Paulo: Ática, 2008. 
FEIJÓ, C. A. ; RAMOS, R. Contabilidade Social, Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, 3 edição.
KRUGMAN, P.; WELLS, R. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
MANKIW, G. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage Learning (tradução da 5ª Ed.), 2010.
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INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA  

Código: BIN0406-15 
 
Quadrimestre: 4º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 36horas 
 
Recomendação:  Funções de uma Variável 
 
Ementa:  Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Probabilidade. Variável aleatória 
discreta e contínua: binomial, Poisson, normal e exponencial. Teorema do limite central e 
intervalos de confiança.. 
 
Bibliografia Básica:  
1.BERTSEKAS, D.; TSITSIKLIS, J. Introduction to probability. 2ª. ed. Belmont, Mass: Athena 
Scientific. 2002. 416 p.  
2. DANTAS, C.. Probabilidade: Um curso Introdutório. 3 ed. rev.. São Paulo: EdUSP, 2008.  
3. HINES, W. Probabilidade e estatística na engenharia. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  
4. LARSON, R; FARBER, B. Estatística aplicada. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.  
5. MEYER, P.L. Probabilidade: Aplicações à Estatística: 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC. 
2000.  
6. ROSS, S. M. Probabilidade: Um curso moderno com aplicações. 8 ed. São Paulo:artmed, 
2010. 608 p 
 
Bibliografia Complementar:  
1.ASH, Robert B. Basic probability theory. Mineola, NY: Dover Publications, 2008. (disponível 
online).  
2.CHUNG, K. Elementary Probability Theory: With Stochastic Processes and an Introduction to  
Mathematical Finance. 4 ed. New York: Springer, 2003.  
3.DEGROOT, Morris H., SCHERVISH, Mark J.. Probability and statistics. 4.ed. New York: 
Pearson, 2011. 912 p.  
4.DURRET, R. Elementary probability for applications. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. 254 p.  
5. MAGALHÃES, M.; LIMA, A. Noções de probabilidade e estatística. 7 ed. São Paulo: EDUSP. 
2011.  
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INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Código: BHO0001-15 
 
Quadrimestre: 2 º 
 
TPI: 2-0-4 
 
Carga Horária: 24horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Especificidades da epistemologia e da metodologia nas Humanidades e Ciências 
Sociais. O processo de investigação científica. Construção de Objeto e Método nas Ciências 
Sociais. Objetividade nas Ciências Sociais. A Possibilidade de Explicação das Ações Humanas 
e a Solução dos Problemas da Indução. Método Científico e Análise Social. Teorias e correntes 
explicativas nas Ciências Sociais. 
 
Bibliografia Básica:  
BOURDIEU, P.; Ofício de Sociólogo; Vozes 
DA MATTA, R.; Relativizando; Rocco 
DURKHEIM, E.; As regras do método sociológico; Martins Fontes Editora 
GIDDENS, A.; Em defesa da sociologia; Unesp 
GIDDENS; Teoria social hoje; Unesp 
OLSON, M.; A lógica da ação coletiva; Edusp 
POPPER, K.; A lógica da pesquisa científica; Cultrix 
WEBER, M.; A metodologia das ciências sociais; Cortez 

Bibliografia Complementar: 
Está sendo ajustada e será incorporada na versão que vai para a CG. 
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PENSAMENTO CRÍTICO 

 
Código: BHP0202-15  
 
Quadrimestre: 2º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Inferências e argumentos. Dedução e indução. Forma lógica, validade e correção. 
Falácias não formais. 
 
Bibliografia Básica:  
1. CARNIELLI, W. A.; EPSTEIN, R. L. Pensamento Crítico: o poder da lógica e da 
argumentação. São Paulo: Rideel, 2009. 
2. VELASCO, P. D. N. Educando para a argumentação: contribuições do ensino da lógica. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 
3. WALTON, D. N. Lógica informal: manual de argumentação crítica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
1. COPI, I. M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 
2. HAACK, S. Filosofia das lógicas. São Paulo: UNESP, 2002. 
3. PRIEST, G. Logic: a very short introduction. Oxford; New York: Oxford University Press, 
2000. 
4. SCHOPENHAUER, A. A arte de ter razão: exposta em 38 estratagemas. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
5. SMULLYAN, R. Alice no país dos enigmas: incríveis problemas lógicos no país das 
maravilhas. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 
6. TOULMIN, S. Os usos do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
7. WESTON, A. A construção do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
8. WILSON, J. Pensar com conceitos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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PENSAMENTO ECONÔMICO 

 
Código: BHO0002-15 
 
Quadrimestre: 4º 
 
TPI: 3-0-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: Economia como ciência da produção e da distribuição e/ou como ciência da alocação 
de recursos escassos? Primeiras reflexões sobre o problema econômico: da antiguidade aos 
mercantilistas. Smith, a economia clássica, e o surgimento do liberalismo. Críticas ao 
capitalismo: os primeiros socialistas, Marx e seus seguidores. As visões centradas nas virtudes 
do mercado: da revolução marginalista até hoje. Keynes e a crítica aos mercados 
autorregulados. A Cepal e a reflexão latino-americana sobre o desenvolvimento. 
 
Bibliografia Básica:  
 
CANTERBERY, E.R. Breve História do Pensamento Econômico. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.  

FUSFELD, D. A Era do Economista. SP: Saraiva, 2001.  

HUNT, E.K. ; SHERMAN, H.J. História do pensamento econômico. Petrópolis: Vozes, 26ª Ed., 

2013. 

Bibliografia Complementar: 
 
BIELSCHOWSKY, R. Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Rio de Janeiro: Record, 2000 

(dois volumes). 

CARNEIRO, R. (org.). Os Clássicos da Economia. SP: Ática, 2002 (dois volumes). 

GALBRAITH, J.K.  O Pensamento Econômico em Perspectiva: uma história crítica. SP: Pioneira, 

1989. 

HEILBRONER, R.L. História do pensamento econômico. SP: Nova Cultural, 1996.  

HEILBRONER, R.; MILBERG, W. A Construção da Sociedade Econômica. Porto Alegre: Bookman  

(trad. da 12ª Ed.), 2008. 

RONCAGLIA, Alessandro. A Wealth of Ideas. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. 

SCHUMPETER,  J. Dez Grandes Economistas. RJ: Civilização Brasileira, 1958. 

SZMERECSANYI, T;  COELHO, F. (orgs.). Ensaios de história do pensamento econômico no Brasil 
contemporâneo. SP: Atlas, 2007. 
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PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

 
Código: BHS0001-15 
 
Quadrimestre: 9º  
 
TPI: 2-2-4 
 
Carga Horária: 48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: O curso visa constituir um espaço para a reflexão em torno de exercícios aplicados – 
produzidos pelos alunos - apoiados nas teorias e escolas de pensamento em Humanidades e 
Ciências Sociais. Desenvolvimento de projeto teórico ou empírico sob a orientação de um ou 
mais professores da UFABC a partir de temas relacionados ao BCH. Poderá ser utilizada uma 
pesquisa desenvolvida em Iniciação Científica prévia (com ou sem bolsa). Reflexão sobre as 
dificuldades e caminhos metodológicos de enfrentamento de problemas em aplicações das 
Humanidades e Ciências Sociais. 

 
Bibliografia Básica:  
 
A bibliografia será definida de acordo com o tema escolhido 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

TEMAS E PROBLEMAS EM FILOSOFIA 

 
Código: BHP0201-15  
 
Quadrimestre: 1º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária:  48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: A natureza do discurso filosófico. Filosofia e Método. Tema, tese, problema. Rigor e 
racionalidade. Argumentação e fundamentação filosófica. A história da filosofia a partir de seus 
problemas. Temáticas e áreas da Filosofia. Leitura e compreensão de textos filosóficos. 
 
Bibliografia Básica:  
1. CHAUI, MARILENA. Introdução à história da filosofia vol. 1- dos pré-socráticos a Aristóteles, 
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
2. CHAUI, MARILENA. Introdução à história da filosofia vol. 2- As escolas helenísticas, São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
3. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: Dos pré-socráticos a Wittgenstein. 9a. ed. 
RJ: Zahar, 2005. 
4. MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
5. PORTA, M. A. G.. A filosofia a partir de seus problemas. São Paulo: Loyola, 2003. 
6. VVAA. Os filósofos através dos textos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
1. ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. 6. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
2. CAUDERA, A. S. Os filósofos e seus caminhos. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2007.  
3. CHAUI, M. Convite à Filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2010. 
4. COHEN, M. 101 problemas de filosofia. São Paulo: Loyola, 2006. 
5. COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins fontes, 2003. 
6. FORNET-BETTANCOURT, R.; GÓMES MULLER, A. Posições atuais da filosofia europeia. 
São Leopoldo: Nova Harmonia, 2003.  
7. FOUCAULT, M. Isto não é um cachimbo. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
8. JASPERS, K. Introdução ao pensamento filosófico. 15.ed. São Paulo: Cultrix, 2010. 
9. LEBRUN, G. Sobre Kant. 2.ed. São Paulo: Iluminuras, 2001.  
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TERRITÓRIO E SOCIEDADE 

 
Código: BHQ0301-15  
 
Quadrimestre: 3º 
 
TPI: 4-0-4 
 
Carga Horária:  48horas 
 
Recomendação:   
 
Objetivos:  
 
Ementa: 1. Conceituação do território; 2. Território, espaço e tempo – do meio natural ao meio 
técnico científico informacional; 3. Introdução às principais teorias sobre a dinâmica territorial; 4. 
Analise das interdependências sócio-econômicas, demográficas e ambientais na formação do 
território; 5. 
Dinâmicas territoriais contemporâneas no Brasil e no mundo. 
 
Bibliografia Básica:  
 
1.ALMEIDA, A. W. B. et al.; Capitalismo globalizado e recursos territoriais – fronteiras de 
acumulação no Brasil contemporâneo; Lamparinha. 
2.ÁNGELO, C.; Aquecimento Global;Publifolha 
3.HAESBERT, R.; Regional-global – dilemas da região e da regionalização na geografia 
contemporânea; Bertrand Brasil 
4.SANTOS, M. O Brasil: Território e Sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 
2011. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
1. BECKER, B. (org.); A geografia política do desenvolvimento sustentável; Editora UFRJ.  
2. DA VEIGA, J. E.; Mundo em transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento; Autores 
Associados  
3. HARVEY, DAVID. A produção Capitalista do Espaço Urbano. São Paulo: AnnaBlume, 2005 
4. LIMONAD et al (orgs.); Brasil Século XXI, por uma nova regionalização?; Max Limonad  
5.MORAES, A.C.R.; Território e História no Brasil; AnnaBlume  
6.POVOA, H.; PACELLI, A. (orgs.); Cruzando fronteiras disciplinares: um panorama dos 
estudos migratórios;Revan. 
7. SOJA, E.; Geografias Pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social; Jorge Zahar  
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