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Ata da reunião ordinária nº 003/2016 – CCNH – Plenária do curso de Licenciatura em
Física
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, na sala S208-0 do campus de Santo André

2

da Universidade Federal do ABC foi realizada a terceira reunião da plenária do curso de

3

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

4

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

5

plenária: Giselle Watanabe, Lúcio Campos Costa, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Marcelo

6

Zanotello, Maria Beatriz Fagundes, Maria Candida Varone de Morais Capecchi, Leonardo Lira

7

Lima. No uso da palavra, o coordenador cumprimentou os presentes e iniciou a reunião. Ato

8

contínuo, passou-se à discussão dos pontos da pauta. PAUTA: 1.Informes de coordenação: O

9

professor Breno informou que o segundo colocado para vaga de professor visitante não assumiu,

10

sendo chamada a terceira colocada cuja nomeação ocorrera na semana passada. No caso da

11

professora Michele, primeira colocada, o coordenador do curso informou que ela não ficará

12

muito tempo na universidade, pois está aprovada na UFOP, a previsão é que permaneça na

13

universidade até o final de agosto. Nesse período, colaborará nas disciplinas de História da

14

Ciência e em Ensino de Física. 2.Informes dos membros: No uso da palavra, o professor

15

Marcelo Zanotello informou brevemente sobre propostas de novos cursos de Licenciatura, que

16

foi apresentada em comissão realizada na semana anterior. O Professor Marcelo Zanotello

17

destacou que a proposta foi bem recebida na Comissão, o processo está em curso, com

18

possibilidade de a proposta ir adiante, e a próxima etapa seria levá-la ao Consuni. Em julho a

19

Comissão analisará propostas de licenciaturas específicas. 3.Aprovação da ata de 04/03/2016:

20

foi informado que o arquivo contendo a ata de 04/03/2016 foi disponibilizada na intranet da

21

Licenciatura, não tendo ocorrido correções até o momento. No uso da palavra, o coordenador do

22

curso informou que está disponível a ata, para leitura e apreciação. Encaminhamentos: A ata foi

23

lida, será votada na próxima reunião da plenária. Os presentes foram informados de que o

24

documento está no sítio eletrônico, na intranet do curso, onde é possível visualizar mediante

25

digitação do login e senha. 4.Horários do 3ºQuadrimestre de 2016: Mediante projeção em tela,

26

o professor Breno expôs o arquivo de horários denominado “Licenciatura em Física” (arquivo

27

cujo nome é Horarios2016-3-LICFIS.pdf), contendo os horários, as disciplinas, os estágios e as
1
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28

práticas de ensino de Física. Encaminhamentos: Ponto não deliberativo. 5.Planejamento de

29

oferecimento de disciplinas para 2017: Ato contínuo, o coordenador do curso informou aos

30

presentes sobre a necessidade de preencher o arquivo contendo o planejamento de oferta de

31

disciplinas para o ano de 2017. Encaminhamentos: Ponto não deliberativo. 6.Outros assuntos

32

pertinentes: Ponto não deliberativo, não houve inclusões de outros assuntos. Em seguida às

33

discussões de todos os pontos da pauta de reunião, encerrados os debates, o coordenador do

34

curso, o professor Breno Arsioli Moura, agradeceu aos presentes, e, nada mais havendo a

35

declarar, às quinze horas e quarenta minutos, foi encerrada a reunião, ao que todos concordaram.

36

Eu, Leonardo Lira Lima, assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, após lida,

37

seguirá assinada por todos e impressa para divulgação no site do curso.

Leonardo Lira Lima
Assistente em Administração

Breno Arsioli Moura
Coordenador do curso de Licenciatura em Física
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