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1

Data: 04 de agosto de 2014. Horário: Das 14:00 horas às 16:00 horas . Local:

2

Sala A-104-0- Campus Santo André. Pauta Única: Estudos e discussão da

3

proposta de mudança do projeto pedagógico do BC&T: os efeitos nos Projetos

4

Pedagógicos dos cursos específicos (“PPC”) Licenciatura em Física e

5

Bacharelado em Física. Sinopse da reunião: Após exposição e debates entre

6

os membros credenciados presentes, as plenárias dos cursos de Bacharelado

7

em Física e de Licenciatura em Física, reunidas em reunião ordinária realizada

8

no dia 04 de agosto de 2014, na sala A-104 do bloco A do campus de Santo

9

André, considerando as discussões de reformulação do projeto pedagógico do

10

BC&T e os efeitos que tais mudanças podem ocasionar na estrutura dos cursos

11

da área de Física (Licenciatura e Bacharelado), bem como nas disciplinas

12

ministradas pelos docentes lotados no CCNH no BC&T, concluíram que o

13

Projeto Pedagógico de 2015 não está maduro e, dessa forma, necessita de

14

amplo debate das matrizes sugeridas. Tendo em vista as implicações

15

pedagógicas, de alocação didática, na estrutura física recursos humanos

16

(docentes e técnicos administrativos), as plenárias resolvem, por ampla maioria

17

dos presentes: encaminhar pela não aprovação do projeto nos termos em que

18

está apresentado e manter o atual Projeto Pedagógico. Foi sugerido o estudo

19

quanto à implementação de possíveis atualizações nas ementas das

20

disciplinas. Do que, para constar, eu, Leonardo Lira Lima, assistente em

21

administração, lavrei o presente instrumento de sinopse de reunião. A reunião

22

foi encerrada às quinze horas e cinquenta minutos, tendo comparecido os

23

docentes credenciados e técnicos administrativos que constam relacionados na

24

lista de presença.
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