
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 3ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2017 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª Reunião da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 09 de junho, das 15h20 às 15h30, na sala 312-3 – 

Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação:  

1. Formação da banca referente ao concurso da área de ensino da Física, edital 221/2016: o 

coordenador, Breno Arsioli Moura, informou que os nomes foram definidos e que agora passarão 

por análise pelo relator do Conselho do CCNH (ConsCCNH).  

2. GT docentes interno do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH): Breno comunicou 

que, após 5 reuniões, foram encerrados os trabalhos do GT docentes e agora o resultado será 

apresentado na próxima reunião do ConsCCNH que ocorrerá no dia 12/06/2017.  

                        Informe dos representantes: 

1. Divulgação dos áudios de reuniões: 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 Centro de 

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

reuniões em atas 

 

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: todas as atas foram aprovadas por unanimidade.  

2. Aprovação das mudanças em disciplinas e outros encaminhamentos do NDE e pela plenária 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 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.    

  

   

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

Breno Arsioli Moura  

Coordenador do Curso
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