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Ata da reunião ordinária nº 002/2016 – CCNH – Plenária do curso de Licenciatura em 

Física 
 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, no auditório A-112 do campus de Santo 1 

André da Universidade Federal do ABC foi realizada a segunda reunião da plenária do curso de 2 

Licenciatura em Física relativa ao exercício anual de 2016. A reunião foi presidida pelo 3 

coordenador do curso, Breno Arsioli Moura. Presentes os membros ou representantes na 4 

plenária: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Felipe Chen Abrego, Gabriel Teixeira Landi, 5 

Giselle Watanabe, José Kenichi Mizukoshi, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Maria Beatriz 6 

Fagundes, Maria Candida Varone de Morais Capecchi, Pedro Galli Mercadante, Pieter Willem 7 

Westera, Regina Keiko Murakami, Ronei Miotto e Roosevelt Droppa Junior. Também presente a 8 

servidora técnico-administrativa Amelia Paolillo Rossi. No uso da palavra, o coordenador 9 

cumprimentou os presentes e iniciou a reunião com os pontos da pauta.  PAUTA: 1.Informes de 10 

coordenação: Professor Breno informou sobre o processo seletivo simplificado do Ensino em 11 

Física, com aprovação de cinco docentes, com breve nomeação de dois deles. Informou que a 12 

reunião da próxima plenária será marcada para data entre os dias 04 a 08/07, a realizar-se em 13 

seguida à reunião da Coordenação. Ordem do Dia: 1. GT Docentes – Professor Ronei Miotto  14 

apresentou a planilha GT docentes, lembrando que esse trabalho teve início em 2015, sendo 15 

importante para o conhecimento do tamanho da universidade e do número ideal de docentes para 16 

cada um dos cursos, explicando que o número de docentes nas universidades brasileiras 17 

acompanha o número de alunos dos cursos de graduação. Explicou que a motivação para o GT 18 

Docentes foi a atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos. Após, houve explicações a 19 

respeito da alocação de docentes, disciplinas e créditos, lembrando a importância de haver 20 

análise e planejamento para a alocação adequada do número mais apropriado de docentes. 21 

2.Remarcação de data de plenária: A plenária de 08/06/2016 será remarcada para a semana de 22 

04/07/2016 a 08/07/2016. Em seguida, encerradas as discussões, nada mais havendo a tratar, o 23 

coordenador do curso, professor Breno Moura Arsioli, cumprimentou os presentes e eu, Amelia 24 

Paolillo Rossi, assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, após lida, será avaliada e 25 

aprovada pela Plenária do curso de Licenciatura em Física, e, posteriormente, disponibilizada no 26 

site do curso de Licenciatura em Física. 27 
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