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Sinopse da 2ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2017 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª Reunião da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 05 de abril, das 14h00 às 15h30, na sala 312-3 – 

Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação:  

1. Manutenção de equipamentos dos laboratórios didáticos: o coordenador Breno 

Arsioli Moura informou sobre consulta acerca de equipamentos dos laboratórios didáticos que 

necessitassem de manutenção.    

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

aberto para a área de ensino da Física foi prorrogado até o dia 02/05, por decisão de instâncias 

superiores. Ressaltou que não foi consultado sobre a necessidade da prorrogação.  

3. Minuta de credenciamento de docentes no curso: Breno informou que o 

Conselho do CCNH sugeriu a elaboração de uma minuta geral para todos os cursos do CCNH.  

Informes dos membros: 

1. Renúncia das vagas de representantes técnicos-administrativos: o técnico-

administrativo Rodrigo Espirito Santo da Silva comunicou aos membros que os servidores 

Leonardo Lira Lima e Amélia Paolillo Rosi renunciaram suas representatividades técnicos-

administrativas da coordenação.  

 

Ordem do Dia:  

1. Aprovação das atas referentes às: 3ª reunião ordinária de 2014 realizada no dia 

09/10; 2ª reunião ordinária de 2015 realizada no dia 25/03; 4ª reunião ordinária de 2015 realizada 

no dia 09/10: apreciações de atas adiadas para a próxima reunião.  

2. Minuta de revisão de conceito: após esclarecimentos e adequações, foi 

confeccionada uma nova minuta que será encaminhada ao ConsCCNH para apreciação. 

3. Indicação de docente para edital de redistribuição de docente sênior: Breno 

comunicou que foi disponibilizada ao CCNH uma vaga de redistribuição para professor com o 

perfil sênior e solicitou indicações o mais rapidamente possível, pois todo o processo deve ser 

encerrado no dia 28/06/2017.  

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração

 


