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Interdisciplinaridade 

Inclusão social 

Excelência 

• cruzar fronteiras tradicionais do conhecimento 
• integrar disciplinas  
• resolver problemas temáticos 
• comunicação com vários profissionais 
• reorientação da carreira 
• aprendizagem contínua • 50% vagas para alunos de 

escola pública 
• políticas afirmativas para 
manutenção do aluno na 
universidade 
• desenvolvimento de 
espírito coletivo 
• atuação diferenciada do 
aluno na sociedade 

• universidade “padrão mundial” 
• ênfase na pesquisa 
• inovação na metodologia de 
aprendizagem 
• usar tecnologia para ensinar tecnologia 



Interdisciplinaridade - Por quê? 

 

 Em uma era na qual o conhecimento avança tão rápido, os cursos superiores 

têm de ser suficientemente flexíveis para que o estudante tenha a 

oportunidade de: 

 

   1- Reorientar sua trajetória acadêmica  

   2- Cruzar as fronteiras tradicionais das disciplinas, preparando-se para 

atuar em problemas cada vez mais temáticos e menos disciplinares. 
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Eixos do conhecimento na UFABC 

• Estrutura da Matéria  (A) 

• Energia (B) 

• Processos de Transformação (C)  

• Informação e Comunicação (D) 

• Representação e Simulação (E)  

• Humanidades (F) 

•  Estado, Sociedade e Mercado (G) 

•  Pensamento, Expressão e Significado (H) 

•  Espaço, Cultura e Temporalidade (I) 

•  Ciência, Tecnologia e Inovação (J) 

 

Fonte: Tiago Padovan.  
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Bacharelados Interdisciplinares 

O ingresso na graduação da UFABC ocorre, 
obrigatoriamente, em um dos bacharelados 
interdisciplinares: 

 

•Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
(BC&T – 1608 vagas/ano) 

 

•Bacharelado em Ciências e Humanidades 
(BC&H – 400 vagas/ano)  

 

Fonte: Rafael Costa Fenandes 6 



Bacharelados Interdisciplinares 

O ingresso na graduação da UFABC 
ocorre, obrigatoriamente, em um dos 
bacharelados interdisciplinares, pelo 
processo seletivo do ENEM/SiSU 
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Distribuição dos conteúdos 

Duração estimada dos BIs: 3 anos = 9 quadrimestres letivos 

120 h de Atividades complementares 

 

 

Disciplinas Obrigatórias  Opção Limitada Livres 

BC&T 47% 30% 23% 

BC&H 38% 42% 20% 

Fonte: Nathalia Torres 8 



Distribuição dos conteúdos 

 Menos da metade do curso com componentes obrigatórios! 

 O aluno é responsável pela elaboração de sua trajetória acadêmica. 

 

 

 

 

 Estimula a responsabilidade e o empreendedorismo do aluno, na medida 

em que ele escolhe seu destino. 

 Disciplinas com abordagem interdisciplinar (Bases Conceituais da Energia, 

Natureza da Informação) 
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Disciplinas Obrigatórias 

BC&T 47% 

BC&H 38% 
10% compartilhadas! 



Perfil do Egresso 

Interdisciplinaridade e flexibilidade  
 

 

Os alunos são encorajados a se tornarem responsáveis 
pela elaboração de sua trajetória acadêmica, ao invés 
de serem igualmente conduzidos.  

O egresso pode atuar como pesquisador, gestor, 
analista e consultor nas áreas de desenvolvimento 
científico e tecnológico: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS!  

Fonte: Max M. Fuhlendorf 
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APRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO – BC&T 
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APRESENTAÇÃO 
GRÁFICA DE UM 
PERFIL DE 
FORMAÇÃO – 
BC&H 



Cursos de Formação Específica 
Engenharias Bacharelados Licenciaturas 

Ambiental e Urbana Ciências Biológicas Ciências Biológicas 

Aeroespacial Ciência da Computação Física 

Biomédica Física Matemática 

Energia Matemática Química 

Gestão Química Filosofia 

Materiais Neurociência 

Informação Biotecnologia 

Instrumentação, 

Automação e Robótica 
Filosofia 

Ciências Econômicas 

Políticas Públicas 

Relações Internacionais 

Planejamento Territorial 

Vinculados ao 
BC&T 

Vinculados ao 
BC&H 
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Cursos de Formação Específica 

• Maior flexibilidade na mudança de 

curso. 

• Fortalece o espírito de cooperação 

entre os alunos. 

• Possibilidade de se matricular até 3 

cursos específicos simultaneamente, 

fortalecendo a formação em várias 

áreas da ciência. 

 

Fonte: Rodilei Silva Morais.  
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Trajetória do Aluno 
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Benefícios do Modelo 

 Posterga o momento (amadurecimento) da escolha profissional, 

aumentando o nível de informação e, portanto, a consciência com 

que essa escolha é feita. 

 Combate a evasão. 

 Diminui a competição entre os  

alunos no ingresso. 

 

17 
Fonte: Nathalia Torres 



Programas Acadêmicos 
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 SIU (Semana de Inserção Universitária) – recepção dos ingressantes 

 Monitoria Acadêmica – programa baseado em projetos - Assistência 

aos professores e alunos em disciplinas específicas ou temáticas 

transversais 

 Incentivo à aprendizagem de língua estrangeira – cursos e oferta de 

disciplinas em inglês 

 PEAT (Programa de Ensino-Aprendizagem Tutorial) – Oficinas de 

orientação para matrícula, organização do tempo e estudo, iniciação 

científica; e tutorias individualizadas (docentes voluntários) 



Programas Acadêmicos 
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 Curso de Revisão de Tópicos do Ensino Médio: Matemática e Física 

 Bolsas PIC e PIBIC - Projeto de iniciação científica, oferecido aos 

alunos com projeto de pesquisa, orientador e bom desempenho 

escolar. 

 Bolsas de Programas Federais- PET, PIBID 

 PDPD (Pesquisando desde o Primeiro Dia) - Projeto de iniciação 

científica desde o ingresso na Universidade 



Políticas Afirmativas 
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 50% das vagas são reservadas para candidatos oriundos de escola pública 

 Antes mesmo da Lei 12711/2012 (Desde 2007: escola pública/PPI). 

 Reserva de vaga para pessoas com deficiência 

 5% das vagas de ingresso – Resolução ConsUni 121/2013 

 Reserva de vaga para refugiados e solicitantes de refúgio 

 Duas vagas por curso/turno/campus (metade para baixa renda)- Resolução 

ConsUni 182/2017. 

 Reserva de vaga para pessoas transgêneras 

  1,5% das vagas de ingresso (metade para baixa renda)- Resolução ConsUni 

XXX/2018. 

 



Programas de Inclusão Social 

21 

 Bolsa Auxílio Socioeconômico  

 Bolsa Moradia  

 Auxílio Alimentação 

 Auxílio Creche 

 Auxílio para participação em eventos acadêmico-científicos  



Divisão por centros 
CECS 

Centro de Engenharia, Modelagem 
e Ciências Sociais Aplicadas 

CCNH 
Centro de Ciências Naturais e 

Humanas 

CMCC 
Centro de Matemática, 
Computação e Cognição 

Eng. Ambiental e Urbana Bach. Ciências Biológicas Ciência da Computação 

Eng. Aeroespacial Lic. Ciências Biológicas Bach. Matemática 

Eng. Biomédica Bach. Física Lic. Matemática 

Eng. Energia Lic. Física Neurociência 

Eng. Gestão Bach. Química 

Eng. de Materiais Lic. Química 

Eng. de Informação Bach. Filosofia 

Eng. de Instrumentação, 

Automação e Robótica 
Lic. Filosofia 

Ciências Econômicas 

Políticas Públicas 

Relações Internacionais 

Planejamento Territorial 

Vinculados ao 
BC&T 

Vinculados ao 
BC&H 
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Fonte: Rafael Rondina.  



Infraestrutura compartilhada 

• Salas de aula e laboratórios didáticos – 

graduação 

• Catálogo único de disciplinas 

– Coordenação unificada para disciplinas 

compartilhadas 
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http://prograd.ufabc.edu.br/catalogos-de-disciplinas
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Infraestrutura compartilhada 

• Núcleos  

estratégicos 

 

• Central  

Multiusuário 
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Pró-reitoria de graduação 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 



Cursos de Pós-graduação 
Mestrado Mestrado e Doutorado 

Ciência e Engenharia de Materiais  Biossistemas 

Ciência e Tecnologia Ambiental  Biotecnociência 

Economia Ciência da Computação 

Engenharia Biomédica Ciência e Tecnologia/Química 

Engenharia e Gestão da Inovação  Ciências Humanas e Sociais  

Engenharia Elétrica Economia Política Mundial 

Engenharia Mecânica Energia 

Ensino e História das Ciências e da Matemática Engenharia da Informação 

Filosofia  Evolução e Diversidade 

Políticas Públicas  Física 

Matemática 

Nanociências e Materiais Avançados 

Neurociência e Cognição 

Planejamento e Gestão do Território 
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Cursos de Pós-graduação 

Mestrado profissional em: 

- Filosofia 

- Matemática 

- Ensino de Física 

 

Doutorado Acadêmico  

Industrial 

 



Sistema quadrimestral 

 Contato com maior quantidade de 

conteúdos; 

 O aprofundamento é feito pela 

opção do aluno, ao buscar uma 

disciplina mais avançada. 

 

 

 

Fonte: Nathalia Torres 33 



Avaliação através de Conceitos 

Análise qualitativa do aproveitamento do aluno, levando em conta a criatividade, 
originalidade, evolução de desempenho e participação e colaboração em aula. 

A: Desempenho excepcional. 

B: Bom desempenho. 

C: Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando habilidade para 

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.  

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

crédito. 
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O: reprovado por falta; I – incompleto; E – equivalente 



Coeficientes de desempenho 

A: Peso 4 

B: Peso 3 

C: Peso 2 

D: Peso 1 

F: Peso 0 
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O: reprovado por falta; I – incompleto; E – equivalente 

CR (coeficiente de rendimento): média ponderada 

dos conceitos, considerando os créditos das 

disciplinas 

 

CA (coeficiente de aproveitamento): considera o 

melhor desempenho dentre disciplinas refeitas. 

 



Coeficientes de desempenho 
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CPk (coeficiente de progressão): índice de integralização no curso k. 

 

Ik (índice de afinidade): coeficiente que considera o coeficiente de 

progressão, tempo de permanência do aluno na universidade e o 

coeficiente de rendimento 

Ik = 0,07 CR + 0,63 CPk + 0,005T 






