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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 2ª reunião de 2020 da Coordenação do curso de          
Licenciatura em Física, realizada no dia 15 de abril, às          
14h00, no espaço virtual GSuite cedido pela Universidade        
Federal do ABC. 

 
 

Participaram da reunião: Giselle Watanabe (coord.); Graciella Watanabe (vice coord.); 
Maria Inês Ribas Rodrigues; Breno Arsioli Moura; Maria Beatriz Fagundes; Lúcio Campos 
Costa; José Guilherme Brockington. 
 

Informes 

1. Alocação didática: foram realizadas na planilha de centro e ajustadas com a Prograd.              
Informou que a locação foi parada e serão organizadas futuramente. 
2. Coordenação das disciplinas: professor José Guilherme não terá créditos porque foram            
alocadas 4 turmas. Apresentou que o professor foi informado que houve erro na planilha e               
professor já está ciente ao caso. 
3. Edital Residência Pedagógica: professor Guilherme assumiu a representação do grupo da            
Lic em Física. Prof. Guilherme pede melhoria da discussão entre professores, pois não houve              
nenhum debate nas licenciaturas sobre o tema.  
4. Encaminhamentos sobre Estudo Dirigido para Roger Quintiliano da Silva: o aluno            
não retornou até o momento do pedido de documentação. Sem tomada de decisão 
5. Avaliação professores (Prograd): passou para ordem do dia e foi votado/ deliberado 
6. Novo NDE: novo NDE constituído. Membros no NDE (2020-2022): Graciella Watanabe;            
José Guilherme de Oliveira Brockington; Lúcio Campos Costa; Marcelo Zanotello; Maria           
Beatriz Fagundes. 
7. Alteração nas datas das reuniões: todos de acordo com o novo calendário (O horário               
reservado entre 14-17h), a saber: 15/4 - (2) NDE; (2) Coordenação (online)            
(videoconferência); 22/4 – (3) NDE; (3) Coordenação (online) (decisões por email); 17/6 –             
(4) NDE; (4) Coordenação; (1) Plenária (videoconferência); 22/7 – (2) Plenária; (5)            
Coordenação; 12/8 – (6) Coordenação; 21/10 – (7) Coordenação; 25/11 – (5) NDE; (8)              
Coordenação. 
8. Alunos formados 2020.2: Fernando de Moraes e Matheus Ianello. 
9. Estágios ECE: TCC e Estágios terão textos na página do CCNH. Coordenadores estão              
finalizando o texto.Decisão na reunião de 14/04/2020 ficou decidido que: estágios           
obrigatórios estão CONGELADOS. Os alunos não perdem os trabalhos realizados até a data             
de publicação da portaria do MEC, que inclui estágios         

 



 

(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376). 
Quando voltarem as aulas presenciais, retorna de onde parou. Sugere-se que os docentes             
mantenham contato com os alunos.Ficar alerta ao comunicado que será colocada na página             
do CCNH e avisar os alunos.Professora Maria Beatriz pede para tomar cuidado, pois se voltar               
e tiver aula em dezembro ou janeiro é preciso garantir que os alunos tenham condições para                
quando for oferecido e na época não ser boa para o aluno. 
10. INFORMES extras (reunião CCNH - 14/04/2020): Carga didática pode aumentar nos            
próximos quadrimestres. Foi respondido à direção de centro, por email, que não há interesse              
da Lic Física em assumir Didática em SBC. Provável termos Hospital de Campanha na              
UFABC. O próximo local será a quadra da UFABC. Esperando apenas a prefeitura se              
posicionar (a UFABC seria a 3 opção, a 1 e 2 já foram instaladas). Direção vai pedir que                  
normatiza sobre PPC das licenciaturas seja retirada. Preocupação com docentes do grupo de             
risco, incluindo aqueles que vivem com pessoas do grupo de risco. Professora Maria Beatriz              
salienta que é preciso discutir ECE na Licenciatura em Física apontando que o debate precisa               
ser muito pensado. Ao menos ter uma visão homogênea não prejudique o aluno. Fazer ECE               
em Q2 parece imprudente visto que é necessário pensar que é necessário tomar essa posição               
antes do ECE finalizar. Professor Lúcio aponta que não há uma infraestrutura para trabalhar e               
questiona as 3 semanas destinadas às ações presenciais para serem trabalhadas pós curso             
online. A coordenação não tem informação e encaminhará email para a direção questionando.             
O grupo discute que há muitos docentes em grau de risco elevado (grupo de risco) e que                 
deverá haver discussão cuidadosa para pensar as ofertas e discussões. 
 

Ordem do dia 

1. Avaliação professores (Prograd): passou para ordem do dia e foi votado/ deliberado.             
Professora Graciella finalizou tarefa, ou seja, o texto para envio direção. Professor Guilherme             
pede avaliação que não foi enviado para ele nenhum documento. Coordenação irá enviar a              
avaliação. Professor Breno discute as avaliações dos estágios e pede que seja visto o seu               
comentário de estágio. Professora Maria Beatriz pede correção das médias e uma inserção de              
disciplina. Professor Lúcio sugere que seja feito uma análise a partir das novas LI e a solução                 
deverá ser modificado visto que haverá outras individualidades. Colocado em votação para            
encaminhar no envio do relatório. O relatório é APROVADO por unanimidade. 

 

 
 

Giselle Watanabe 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física 
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