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Sinopse da 1ª Reunião extraordinária da Plenária do curso de Bacharelado em Física - 

exercício 2017  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª Reunião extraordinária da Plenária 

do curso de Bacharelado em Física - exercício 2017, 

realizada no dia 26 de junho, das 14:00 às 16:00 h, na 

sala S-302-2 – Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação: 

1. Barulho nos blocos A e B do campus Santo André: os membros da plenária relataram que 

estão tendo prejuízos em suas rotinas laborais devido ao excesso de barulho produzidos pelas 

atividades recreativas dos alunos. O professor Ronei Miotto levará o assunto ao Conselho 

Universitário (ConsUni). 

2. Diretrizes para afastamento de pós-doutoramento: o professor Ronei, diretor do Centro de 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH), esclareceu que o CCNH tem direito a 30 vagas de 

professor visitante. Todavia, o professor Roberto Serra mencionou que, segundo informação da 

reitoria, o CCNH detinha o direito de 47 vagas. Diante da divergência, o assunto será 

encaminhado à reunião da Comissão de Vagas para esclarecimentos. 

3. Possibilidade de professor na área de instrumentalização ser cedido à Universidade Federal do 

ABC: professor Ronei informou que o professor Caruso, professor do Instituto Federal de São 

Paulo, teria interesse em desenvolver pesquisas na UFABC. 

Ordem do Dia: 

1. Discussão sobre edital do concurso de Professor Adjunto: os membros decidiram manter o 

título do edital em na área de Física Geral Experimental, deixando explícita a divisão nas 

subáreas de interesse. Em seguida, foi decidido pela maioria dos membros que a prova escrita 

deverá abordar temas de Física Geral.  
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