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Sinopse da 1ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2017 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª Reunião da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 22 de fevereiro, das 15h00 às 16h50, na sala 312-3 

– Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação:  

1. Solicitação de afastamento para pós-doutorado: o coordenador Breno Arsioli 

Moura informou que a portaria número 70 do Centro de ciências Naturais e Humanas (CCNH) 

que normatizará os pedidos de afastamentos para a realização de pós-doutorado, foi publicada no 

boletim de serviço no dia 23/12/2016;  

2. Concurso edital 221/2016: Breno comunicou que o concurso aberto para a área 

de ensino se encerrará no dia 01/03/2017e que há possibilidade da realização de uma reunião 

extraordinária logo após a finalização do concurso;  

3. GT docente: Breno informou que na reunião da Comissão de Graduação (CG), 

foi mencionada a decisão tomada pelo GT docente, em que das 40 vagas abertas pela Reitoria, 

16 foram direcionadas para o CCNH. Essas 16 vagas serão discutidas em um GT docente do 

próprio CCNH. 

 

Informes dos membros: 

1. Proposta de mudanças de critérios para alocação didática e GT docente interno 

do CCNH: o professor Lúcio Campos Costa expôs a necessidade de se entender melhor a 

proposta de mudança de critérios para a alocação didática para que, somente após, se discuta as 

conduções das vagas que serão concedidas pelo GT docente interno do CCNH, haja vista que a 

necessidade de vagas pode se alterar conforme a quantidade de disciplinas sob responsabilidade 

do curso. 

 

Ordem do Dia:  

1. Aprovação das atas referentes às: 1ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 

19/05; 2ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 26/05; 4ª reunião ordinária de 2016 realizada 

no dia 10/08: a ata da 1ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 19/05 foi aprovada com 2 

abstenções; a ata da 2ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 26/05 foi aprovada com 2 

abstenções; a ata da 4ª reunião ordinária de 2016 realizada no dia 10/08 foi aprovada com 1 

abstenção. 

2. Calendário de reuniões 2017: foi aprovado por unanimidade. 
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3. Solicitação de equivalência de disciplina promovida pelo aluno Monã Hegel 

Benetti: foi decidido que o aluno Monã Hegel Benetti deverá seguir o trâmite regular de 

solicitação de equivalência de disciplina. 

4. Minuta de revisão de conceito: foi decidido haver uma consulta junto à direção 

para se obter mais informações em relação ao processo de solicitação de revisão de conceito e 

retomar o assunto na próxima reunião. 

    

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração

 


