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Ata da reunião ordinária nº 01/2017 – CCNH – Plenária do curso de Licenciatura em
Física
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Ata da 1ª reunião ordinária da plenária do curso de Licenciatura em Física realizada às quatorze
horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala 312-3 – Bloco A - Campus
Santo André. A reunião foi presidida por Breno Arsioli Moura e contou com a presença dos
professores Giselle Watanabe, Lucio Campos Costa, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maria
Beatriz Fagundes, Maria Inês Ribas Rodrigues, Roosevelt Droppa Junior e Yara Araújo Ferreira
Guimarães. Estiveram ausentes com justificativa os docentes Célio Adrega de Moura Júnior,
Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Maria Cândida Varone de Morais Capecchi e Vivilí Maria
Silva Gomes. Esteve presente para dar apoio administrativo à reunião o assistente em
administração Rodrigo Espírito Santo da Silva. Informes da coordenação: 1. Avaliação de
disciplinas: o coordenador Breno Arsioli Moura informou que a Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) uniu as avaliações de disciplina com as avaliações do acesso ao portal do aluno, o
que gerou uma grande quantidade de informações. Relatou que enviou cada avaliação de cada
disciplina para o seu respectivo responsável. 2. Compras de materiais: Breno comunicou que foi
estabelecido pela direção do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) que todas as
disciplinas de práticas de laboratório deverão apresentar um roteiro de compras de materiais.
Esclareceu, porém, que a disciplina de Práticas de Ensino do curso de Licenciatura em Física não
contém um roteiro pré-estabelecido, tornando inviável sua previsão. Em seguida, informou que o
curso possui kits de materiais suficientes para sua própria demanda, mas que se houver
necessidade de novos materiais ou de manutenções, a coordenação encaminhará o pedido à
Divisão Administrativa (DAD) do CCNH. Ordem do Dia: 1. Aprovação de atas referentes às
reuniões: 1ª ordinária de 2014 realizada no dia 24/03; 2ª ordinária de 2014 realizada no dia
19/05; 4ª ordinária de 2016 realizada no dia 10/08: a ata da 1ª e 2ª reuniões ordinárias de 2014
foram aprovadas por unanimidade; a ata da 4ª reunião ordinária de 2016 foi aprovada com 1
abstenção. 2. Calendário de reuniões: Breno projetou o calendário de reuniões da plenária
referente ao ano de 2017. Explicou que as reuniões previstas para o começo dos quadrimestres,
tem por objetivo, apurar qualquer contratempo que venha ocorrer, uma vez que as alocações
didáticas para o quadrimestre posterior são definidas no início dos quadrimestres. Logo após, o
calendário de reuniões para 2017 foi aprovado por unanimidade. 3. Alocação didática 2017:
Breno comunicou que as instâncias superiores da Universidade Federal do ABC (UFABC)
como, a PROGRAD, as direções dos centros e a coordenação das Licenciaturas, estão discutindo
novas diretrizes para disciplinas obrigatórias comuns às Licenciaturas. A principal alteração será
no oferecimento de tais disciplinas que passarão a ser oferecidas somente 1 turma de manhã e 1 à
noite. Assim, toda a alocação didática realizada pela coordenação para 2017, seria
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comprometida, impactando também nas alocações dos cursos de Bacharelado, o que gerou
grande insatisfação aos coordenadores. Contudo, o planejamento de alocação didática para o 1º
e o 2º quadrimestre estão mantidos. Em seguida, houve discussão acerca de quais estudos foram
realizados que respaldassem esta decisão ou se pelo menos existiu algum planejamento. Por fim,
encerrando a discussão, a plenária externou sua grande preocupação com essas novas diretrizes.
4. Alocação didática 2018: O Prof. Breno enviará nas próximas semanas aos membros da
plenária um formulário consultivo para saber quais disciplinas cada docente tem interesse em
ministrar no ano de 2018 e, com isso, iniciar o planejamento para a alocação didática para 2018.
Destacou, ainda, que seu objetivo para alocação 2018 é evitar que docentes que ministram a
mesma disciplina há muito tempo, continue com a disciplina, a fim de oxigenar a disciplina e
trazer novos métodos de ensino. Finalizou mencionando a alta demanda de disciplinas voltada ao
ensino de opção limitada do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) sob responsabilidade
da Licenciatura em Física, mas que a inserção de novos docentes ao curso deverá suprir a
demanda. 5. Apresentação de materiais do curso: o professor Lúcio Campos Costa explicou que
foi feito um levantamento para quantificar os materiais que o curso de Licenciatura em Física
dispõe e qual o grau de deterioração dos itens encontrados. Agora, o curso poderá disponibilizar
com mais exatidão os materiais que possui e com um controle melhor sobre os empréstimos.
Nada mais havendo a declarar, o Coordenador Breno deu por encerrada a reunião às quatorze
horas e cinquenta minutos, da qual eu Rodrigo Espirito Santo da Silva, lavrei a presente ata.

Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em Administração

Breno Arsioli Moura
Coordenador do curso de Licenciatura em Física

