
Assunto: Re: Disciplina evolução da �sica

De: "katya.aurani" <katya.aurani@ufabc.edu.br>

Data: 03/10/2017 10:40

Para: secretariaccnh@ufabc.edu.br

CC: Reitor <klaus.capelle@gmail.com>, direcao.ccnh@ufabc.edu.br, silvio.carneiro@ufabc.edu.br,

Breno Arsioli Moura - UFABC <breno.moura@ufabc.edu.br>, "adriano.benvenho"

<adriano.benvenho@ufabc.edu.br>, andre.landulfo@ufabc.edu.br, bruno.nadai@ufabc.edu.br,

"lucio. costa" <lucio.costa@ufabc.edu.br>, Victor X <marques.v@ufabc.edu.br>, Paula Homem de

Mello <paula.mello@ufabc.edu.br>

À secretaria do conselho do CCNH
Não foi possível chegar a um acordo como prof.Ronei sobre a oferta da disciplina
Evolução da Física pelo bacharelado em física em 2018 . Assim, estou propondo a abertura
de uma turma por ano da disciplina Evolução da Física para os alunos do bacharelado em
física,a partir de 2018. Gostaria que o conselho de centro se posicionasse sobre essa
questão.
Em anexo , segue uma exposição de motivos que justificam a minha solicitação.
Seguindo as instruções  do site do CCNH , estou também enviando o pedido para um dos
membros do conselho, o prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro.
Gostaria ainda de ser informada, sobre a data e hora da reunião,  na qual será discutido
o meu pedido.
Att.
Profa.Katya

Em 2017-10-02 15:05, Ronei Miotto escreveu:

Prezada Profa. Katya,

Seu pedido já está na pré-pauta do Conselho. Basta agora que você
encaminhe suas justificativas para a abertura da turma. Estamos no
aguardo da documentação.

Saudações,

Em 02/10/2017 15:03, katya.aurani escreveu:

Prezado Renato
O diretor do CCNH negou a minha solicitação de abertura de uma segunda turma da
disciplina Evolução da Física , no bacharelado em física ,no ano de 2018. Gostaria
que o conselho do CCNH apreciasse a questão. Como isso pode ser encaminhado?
Att.
Profa.Katya

Em 2017-10-02 14:38, Ronei Miotto escreveu:

Prezada Profa. Katya,

Esclareço mais uma vez que fizemos uma análise criteriosa em relação a
oferta e demanda da disciplina em questão. Segundo os dados levantados
existe demanda anual de apenas uma turma e ela será ofertada no
período diurno no próximo ano. Reforço que não existe a possibilidade
de incluí-la em nosso planejamento para os outros quadrimestres ou
períodos. Os coordenadores do Bacharelado em Física e o coordenador da
Licenciatura em Física participaram da análise da oferta e os
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coordenadores do Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em Filosofia
não apresentaram objeções.

Diante disso, a Direção do Centro considera a questão encerrada.
Todavia, caso queira apresentar recurso ao Conselho do CCNH, seu
pleito será apreciado pela instância máxima do Centro.

Atenciosamente,

Em 01/10/2017 11:47, katya.aurani escreveu:

Prezado Prof.Ronei
Desconheça meu último email.
O sr.Reitor nos lê em cópia.
A disciplina Evolução da Física pode ser oferecida no 1ºq de 2018 no período
noturno. Você concorda?
Profa.Katya

Em 2017-09-28 09:22, Ronei Miotto escreveu:

Prezada Profa. Katya,
Prezados coordenadores,

Após criteriosa análise das últimas ofertas, ficou claro que a
disciplina de Evolução da Física demanda apenas 1 turma, que está
programada para ser oferecida no período matutino. Assim, a abertura
de uma segunda turma no período verspertino não entrará no nosso
planejamento. Os coordenadores da licenciatura e do bacharelado em
física já concordaram com este encaminhamento. Assim, creio que a
profa. Katya pode ser alocada em outras disciplinas com as quais tem
afinididade.

Lembro a todos que a profa. Katya fez um acordo sobre sua alocação em
2017, deixando 4 créditos para serem ministrados em 2018. Em nosso
planejamento sua meta deve ser de 22 créditos.

Atenciosamente,

Anexos:

Evoluçãoda�sica.docx 13,4KB
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