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Sinopse da 7ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2018 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 7ª Reunião da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2018, realizada no 

dia 05 de dezembro, às 17h10, na sala R603-3 – Bloco 

A – Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação: 

1. Alocação 2019.1: o coordenador do curso, Prof. Lúcio, informou sobre a aprovação da 

alocação didática para 2019.1. Não houve nenhuma objeção.   

 

Ordem do Dia: 

1. Calendário de reuniões da coordenação para 2019: o calendário proposto foi aprovado por 

unanimidade. 

  

Expediente:  

1. Enade 2017: o Prof. Lúcio comunicou que a coordenação do curso recebeu o relatório do 

INEP com o resultado da avaliação dos alunos da Licenciatura em Física. Informou que o curso 

obteve a nota 4 e que solicitará ao setor competente da UFABC esclarecimentos acerca dos 

estudantes da LicFis que fizeram a avaliação e dos critérios de seleção desses alunos. 

2. Avaliação dos docentes e do curso – 2018: O NDE aguardará as avaliações do terceiro 

quadrimestre para elaborar um parecer geral de 2018 e encaminhá-lo à direção do CCNH. 

3. Reforma do PPC com vistas às LI: A matriz curricular do PPC do curso de Licenciatura em 

Física será adaptada, tendo em vista a matriz curricular do PPC das LI aprovada pela Reitoria e 

será encaminhada aos membros para análise e discussão em reuniões em 2019.   

4. Solicitação de oferta de disciplinas em estudo dirigido: O Prof. Lúcio apresentou a demanda 

da discente Daniela Lenz, que solicitou ofertas em estudo dirigido para as disciplinas Física do 

Contínuo e Estágio Supervisionado Nível Médio I. Após discussão decidiu-se que o Prof. Lúcio 

verificará com a coordenação do curso de Bacharelado em Física se existe a possiblidade deste 

oferecer Física do Contínuo em 2019.2. 
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