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

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª Reunião da Plenária do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 09 de junho, das 14h00 às 15h20, na sala 312-3 – 

Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação: 

1. Avaliação de disciplinas: o coordenador, Breno Arsioli Moura, informou que recebeu as 

avaliações dos alunos referente ao 3º quadrimestre de 2016 e, assim como procedido 

anteriormente, encaminhou aos respectivos docentes responsáveis pelas disciplinas. Salientou, 

ainda, que os docentes analisassem os comentários recebidos. 

2. Compras de materiais para os laboratórios didáticos: Breno comunicou que não  houve 

nenhuma demanda nova para aquisição de materiais permanentes e, por isso, reencaminhou o 

mesmo pedido realizado em 2016.Ainda, informou que não solicitou nenhum material de 

consumo por não ter havido demanda. 

3. Laboratório didático:  Breno comentou que, segundo a direção do Centro de Ciências Naturais 

e Humanas (CCNH), há uma possibilidade de ser disponibilizado aos cursos de graduação das 

Licenciaturas um laboratório didático localizado no piso térreo do bloco A em Santo André. 

4.Novos docentes:  Breno informou que, as professoras de LIBRAS e de educação inclusiva, 

estão em via de tomarem posse e que, portanto, a disciplina de LIBRAS será oferecida no 3º 

quadrimestre deste ano. 

5. Sugestão de disciplinas ao curso de Bacharelado em Ciências e Humanidade (BCH): Breno 

encaminhou uma lista de disciplinas ao BCH conforme solicitado.      

 

Informes dos representantes: 

1 Divulgação áudios de reuniões: dos O servidor técnico-administrativo, Rodrigo Espirito Santo 

da Silva, 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 CCNH. A 

justificativa é que não haverá mais registros das reuniões em atas. 

 

Ordem do Dia:  

1. 1. Aprovação de atas referentes às: 2ª reunião ordinária de 2015 realizada no dia 25/03; 3ª 

reunião ordinária de 2015 realizada no dia 09/10; 1ª reunião ordinária de 2016 realizada no dia 

04/03: ata da 2ª reunião ordinária de 2015 realizada no dia 25/03 foi aprovada com uma  

abstenção; ata da 3ª reunião ordinária de 2015 realizada no dia 09/10 foi aprovada com 1 

abstenção; ata da 1ª reunião ordinária de 2016 realizada no dia 04/03 foi aprovada por 

unanimidade. 

2. Aprovação das mudanças em disciplinas e outros encaminhamentos do NDE da licenciatura 

em física: Breno apresentou as alterações promovidas nas bibliografias básica e complementar 

das disciplinas Práticas de Ensino I e Práticas de Ensino II e as inclusões de recomendações no 



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 

 

 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso de Licenciatura em Física referentes às disciplinas 

Mecânica Geral e Física térmica. Em seguida, as alterações e as inclusões foram votadas e 

aprovadas por unanimidade.    

3. Horários 2017: Breno projetou os horários deste ano e solicitou que, caso haja pedidos de 

alteração, que eles ocorram o mais breve possível.   

4. Alocação didática 2018 e planejamento, considerando o oferecimento de Projeto Dirigido e de 

disciplinas de opção limitada: Breno enviará na próxima semana aos membros da plenária um 

formulário online consultivo para saber quais disciplinas cada docente tem interesse em ministrar 

no ano de 2018 e trará na próxima reunião uma sugestão de alocação didática para ser apreciada. 

   

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

Breno Arsioli Moura  

Coordenador do Curso
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