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Sinopse da 4ª Reunião da Plenária do curso de Bacharelado em Física - exercício 2017  

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 4ª Reunião da Plenária do curso de 

Bacharelado em Física - exercício 2017, realizada no 

dia 16 de novembro, às 16:00, na sala A107-0 – Bloco 

A - Campus Santo André. 

 

Informes:  

 

1. Prof. Eduardo Peres Novais de Sá  informou que houve o concurso edital 

224/2016 (Física/Simulação Computacional de Materiais) que tinha 2 vagas, mas apenas um 

aprovado, e que há em andamento um pedido de redistribuição para possivelmente ocupar essa 

vaga. O assunto será analisado na próxima reunião de plenária. 

 

2. Prof. Ronei Miotto informou que como resultado de uma reunião com a 

SUGEPE, referente ao edital 227/2016, todos os concursos das subáreas precisam ser finalizados 

juntos, para serem nomeados em 2018, as bancas precisam ser montadas com celeridade.  

 

3. Prof. Ronei Miotto informou que no dia seguinte será publicado edital de 

monitoria, a ficar aberto por 2 meses, destacando a importância de se fazer projetos para as 

disciplinas a fim de garantia de monitores. 

 

   

Pauta:  

1. Aprovação das atas das reuniões ocorridas em 05/09/2013, 06/04/2016, 

06/06/2016, 10/08/2016, 15/02/2017: o assunto não foi tratado, mantido na pauta para a próxima 

reunião.  

 

2. Mudanças na coordenação de curso: O Prof. Eduardo informou que o Prof. 

Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho solicitou dispensa como coordenador do curso, o vice-

coordenador Prof. André Gustavo Scagliusi Landulfo assumiu a coordenação e o Prof. Eduardo 

foi nomeado pela direção como vice-coordenador. 

 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6856&Itemid=153
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3. Explicação sobre o número de créditos de acordo com a decisão do CONSUNI: 

O Prof. Eduardo explicou sobre a Resolução 183/2017 ConsUNI, que tenta contemplar o exigido 

por lei, esclareceu como atendê-la na prática, como ficaria a alocação didática 2018 e como 

minimizar as questões problemáticas sobre créditos. 

 

 

 

 

Raquel de Freitas Silva Cardim 

Assistente em Administração 

 

 

 

Eduardo Peres Novais de Sá  

Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Física
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