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Planilha para ver as disciplinas 
livres e descobrir afinidade

O link da planilha irá mandar para Google Drive. 
A planilha está disponível apenas para visualização. 

Baixe-a e começar usar!

https://bit.ly/2Z7pW2v

Entre nesse link para entender como ela funciona:
(com vídeo explicativo)

https://thaisrparreira.wixsite.com/ecolivresbct



Principais dúvidas sobre as 
disciplinas

Qual melhor estratégia para pegar matéria, para quem
tem disponibilidade nos dois turnos e para quem tem
disponibilidade só no noturno?

Quando se trata do BCT as matérias livres são matérias limitadas dos cursos
específicos, tanto para a gestão quanto para qualquer outro curso o corte da matrícula nas
disciplinas é feito pelo CPK, ou seja, ela dá prioridade para quem está mais perto de
concluir o curso. No noturno tende a ter pessoas que estão mais no final do curso e que
trabalham no horário comercial. Então se vocês tiveram possibilidade de pegar matérias
nos dois turnos, priorizar o matutino pode ser uma boa alternativa para quem ainda não
tem um CPK alto.



É necessário fazer uma análise das matérias para encontrar uma sinergia. Existem
muitas matérias das engenharias que se casam, matérias que são limitadas para um certo
curso é obrigatória para outro, ou livre para um e limitada para outro, então vale a pena
vocês pararem para analisar quais são essas matérias em comum e cursá-las como uma
forma de adiantar os dois cursos.

Como conciliar matérias livres da gestão com matérias de
outra engenharia?

Além das matérias em comum que existem entre o BCT e o BCH, as matérias do BCH
ou de cursos pós BCH são consideradas livres para o BCT, existem matérias em comum
entre a Economia, um curso do BCH e a Engenharia de Gestão um curso do BCT, mas essas
matérias obrigatórias na economia entram como limitadas na gestão, então
consequentemente são matérias livres para o BCT.

As matérias do BCH são consideradas livres no BCT?



Sim, você necessita de uma quantidade certa de créditos limitados para terminar o
BCT, mas nada impede de você cursar mais créditos para ir adiantando seu curso pós BCT,
quando você atingir 100% dos créditos limitados necessários e ainda não tenha batido os
créditos livres do BCT, eles automaticamente passam a contar como créditos livres.

As disciplinas limitadas do BCT começam a contar como
livre quando ultrapassa a quantidade de créditos?

A UFABC é uma faculdade que preza pela interdisciplinaridade, então você pode
tentar se matricular em qualquer matéria, de qualquer curso e turno, só vale analisar se
essa matéria precisa de pré-requisitos, se você tem esses pré-requisitos e se ela se adequa
de alguma forma no seu curso escolhido.

Posso pegar matéria da Ciência da computação?


