
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse da 2ª Reunião da Plenária do curso de Bacharelado em Física - exercício 2017  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª Reunião da Plenária do curso de 

Bacharelado em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 19 de junho, das 14:00 às 16:00 h, na sala A-101-0 

– Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação:  

1. Divulgação dos áudios de reuniões: O coordenador, Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, 

comunicou aos membros que a partir desta reunião todos os áudios das reuniões serão publicados 

em algum canal eletrônico ainda a ser definido pela Divisão Acadêmica do Centro de Ciências 

Naturais e Humanas (CCNH). A justificativa é que não haverá mais registros das reuniões em 

atas devido a redução de servidores e estagiários do centro.  

  

Ordem do Dia:  

1. Diretrizes sobre pedidos de afastamento para pós-doutorado: Adriano apresentou a demanda 

encaminhada pela coordenação do curso de Bacharelado em Física em relação à necessidade de 

criar diretrizes para os afastamentos de pós-doutoramento dos professores credenciados. Assim, 

após discussão, foi decidido com 16 votos a favor, 4 contra e 1 abstenção a criação de uma 

comissão para a elaboração dessas diretrizes. A comissão será composta pelos membros da 

coordenação, menos o coordenador e seu vice, e os professores Alysson Fabio Ferrari e Roberto 

Serra. 

2. Andamentos dos concursos do Bacharelado em Física: Adriano aguardará o retorno dos 

responsáveis pelas indicações dos nomes para a composição das bancas. 

3. Discussão GT-40 e impacto no CCNH: aguardar-se-á decisão da reunião extraordinária do 

Conselho do CCNH que ocorrerá no dia 20/06/2017 para saber se o curso de Bacharelado em 

Física terá direito a 1 vaga. Confirmando-se a vaga, ocorrerá uma reunião extraordinária da 

plenária para discussão sobre os próximos encaminhamentos. 
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