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Sinopse da 3ª Reunião da Plenária do curso de Licenciatura em Física - exercício 2017
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 3ª Reunião da Plenária do curso de
Licenciatura em Física - exercício 2017, realizada no
dia 04 de outubro, das 14h00 às 14h50, na sala 302-1 –
Bloco A - Campus Santo André.
Informes da Coordenação:
1.
Desdobramentos do concurso 221/2016: o professor Breno Arsioli Moura, coordenador
do curso, iniciou a reunião dando boas-vindas ao professor empossado José Guilherme de
Oliveira Brockington. Informou que foi oficializada a desistência da primeira colocada e que por
isso a SUGEPE havia entrado em tratativas com a terceira colocada para sua nomeação.
2.
Afastamento para pós-doutorado: a pedido do Conselho do CCNH, Breno realizou um
estudo sobre os impactos dos afastamentos de docentes para pós-doutoramento. Com base no
estudo, concluiu que, para viabilizar os afastamentos de docentes por mais de dois quadrimestre
seguidos, as vagas de professor visitante precisam estar preenchidas. Comunicou, ainda, que esse
estudo está na pauta do ConsCCNH para discussão e que o enviará aos membros para ciência.

Informes dos representantes:
1. Licenciaturas interdisciplinares: o professor Marcelo Zanotello informou que a criação dos
cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática e Licenciatura em Humanidade foi
discutida na última reunião do Conselho Universitário (ConsUNI). A conclusão do assunto darse-á nas próximas reuniões do ConsUNI.
Ordem do Dia:
1. Alocação didática 2018: Breno apresentou o planejamento de alocação didática para o
primeiro quadrimestre de 2018. Informou que enviará aos membros para uma última análise
antes de ser encaminhado à PROGRAD.
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