
Assunto: Re: Alterações em disciplinas - A/C Rodrigo

De: Licenciatura em Física <licenciatura.fisica@ufabc.edu.br>

Data: 28/06/2017 10:44

Para: Rodrigo Espirito Santo da Silva <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

CC: Direção CCNH <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Olá Rodrigo,

Primeiro, ressalto que as mudanças foram aprovadas em reunião da Plenária e da

Coordenação do curso no último dia 09/06.

Segundo, as justificativas:

Física Térmica e Mecânica Geral:

As recomendações foram sugeridas pelo Prof. Marcelo Zanotello, ao notar que muitos

alunos se matriculavam sem os conhecimentos básicos necessários para cursar as

disciplinas. De fato, tratam-se de disciplinas de formação específica, que aprofundam

temas discutidos em outras de formação básica, como Fenômenos Térmicos. Basta notar que

outras disciplinas da licenciatura  tão específicas quanto - por exemplo, Teoria

Eletromagnética - possuem recomendações. Apenas essas que não.

Práticas de Ensino de Física I e II

As alterações foram decorrência de uma demanda da Biblioteca, que notou que havia

exemplares esgotados entre os itens. Fizemos uma readequação das bibliografias,

retirando artigos e inserindo outras obras que estão disponíveis para compra.

Espero que tenha esclarecido.

Obrigado

Breno

---

Coordenação da Licenciatura em Física

Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH

Universidade Federal do ABC - UFABC

Em 2017-06-27 16:33, Rodrigo Espirito Santo da Silva escreveu:

Caro professor Breno,

  conforme contato telefônico, solicito o envio das justificativas de

alterações de bibliografias e inserções de recomendações das

disciplinas mencionadas no e-mail anterior para apresentar à direção.

  Reforço que a justificativa pode ser somente via e-mail

institucional não havendo necessidades  de outras formalidades.

  Atenciosamente.

--
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Rodrigo Espirito Santo Silva

Assistente em Administração

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7961 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 27/06/2017 10:05, Licenciatura em Física escreveu:

Olá Rodrigo, bom dia.

Você poderia indicar como ponto de pauta da próxima reunião do Conselho do CCNH as

alterações em disciplinas que aprovamos nas últimas reuniões?

Para relembrar, as disciplinas e alterações são:

Mecânica Geral - inclusão de recomendação

Física Térmica - inclusão de recomendação

Práticas de Ensino de Física I - adequação da bibliografia

Práticas de Ensino de Física II - adequação da bibliografia

Obrigado!

Breno
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