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Sinopse da 1ª Reunião da Plenária do curso de Licenciatura em Física - exercício 2017
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª Reunião da Plenária do curso de
Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no
dia 22 de fevereiro, das 14h00 às 14h50, na sala 312-3
– Bloco A - Campus Santo André.
Informes da Coordenação:
1. Avaliação de disciplinas: o coordenador Breno Arsioli Moura informou que a
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) uniu as avaliações de disciplina com as avaliações do
acesso ao portal do aluno, o que gerou uma grande quantidade de informações. Relatou que
enviou cada avaliação de cada disciplina para o seu respectivo responsável;
2. Compras de materiais: Breno comunicou que foi estabelecido pela direção do
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) que todas as disciplinas de práticas de
laboratório deverão apresentar um roteiro de compras de materiais. Esclareceu, porém, que as
disciplinas de Práticas de Ensino do curso de Licenciatura em Física não estão inseridas nesse
contexto, podendo assim, solicitar pedidos de compras conforme necessidade do curso e
disponibilidade do CCNH;
Ordem do Dia:
1. 1. Aprovação de atas referentes às: 1ª reunião ordinária de 2014 realizada no
dia 24/03; 2ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 19/05; 4ª reunião ordinária de 2016
realizada no dia 10/08: ata da 1ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 24/03 foi aprovada
por unanimidade; ata da 2ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 19/05 foi aprovada por
unanimidade; ata da 4ª reunião ordinária de 2016 realizada no dia 10/08 foi aprovada com 1
abstenção.
2. Calendário de reuniões: foi aprovado por unanimidade.
3. Alocação didática 2017: Breno comunicou que o planejamento de alocação
didática para o 1º e o 2º quadrimestre estão mantidos. Entretanto, a alocação didática para o 3º
quadrimestre dependerá das novas diretrizes de oferecimento de disciplinas que estão sendo
discutidas em instâncias superiores.
4. Alocação didática 2018: Breno enviará nas próximas semanas aos membros da
plenária, um formulário consultivo para saber quais disciplinas cada docente tem interesse em
ministrar no ano de 2018 e, com isso, iniciar o planejamento para a alocação didática para 2018.
5. Apresentação de materiais do curso: o professor Lúcio Campos Costa explicou
que foi feito um levantamento para quantificar os materiais que o curso de Licenciatura em
Física dispõe e qual o grau de deterioração dos itens encontrados. Agora, o curso poderá
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disponibilizar com mais exatidão os materiais que possui e com um controle melhor sob os
empréstimos.

Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em Administração

