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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 7ª reunião de 2020 da Coordenação do curso de          
Licenciatura em Física, realizada no dia 23 de junho, às          
14h00, no espaço virtual GSuite cedido pela Universidade        
Federal do ABC. 

Participaram da reunião: Giselle Watanabe (coord.); Graciella Watanabe (vice coord.);          
Breno Arsioli, Maria Beatriz Fagundes, Marcelo Zanotello (convidado), Lúcio Campos Costa           
(ouvinte). 
Informes: Sobre as reuniões realizadas , será marcada próxima reunião depois da decisão do             1

Consepe. Não discute-se encaminhamentos do NDE porque reunião não foi realizada, decisão            
tomada em comum acordo com os docentes. Pedido de colação de grau negado para Danilo               
Paschon. Informes das reuniões 12/06 (direção _ licenciaturas) e 17/06 (direção +            
coordenadores) 
Ordem do dia: Estágio do 1 quadrimestre: Estágio do 1 quadrimestre será encerrado? Inês só               
tem um aluno, irá ofertar. Não é um estágio normal/ há perdas. Bia tinha 11 alunos; 2 se                  
manifestaram; sem resposta. Sugere que a direção coloque no site do CCNH o             
chamamento/divulgação ampla sobre a continuação do primeiro quadrimestre. Colocar         
claramente que é para alunos que já estavam fazendo o estágio. Bia e Inês vão fazer um                 
plano. Pedem tempo para enviar a proposta. Quanto ao estágios do 1 quadrimestre ser              
encerrado em 31 de agosto, sem posicionamento porque depende da escola. Deixar em             
aberto, sem data. Cada docente define a data de encerramento com o aluno. Estágio para               
quadrimestre suplementar Vamos esperar a discussão na reunião com a direção. Precisamos            
ter clareza se o grupo da licenciatura vai ou não assumir. Grupo da Licenciatura de Física se                 
posiciona a favor. Ressaltar as perdas. Ajustes na alocação. Teremos uma escolha de             
disciplinas livre ou manteremos a proposta de seguir minimamente a alocação antes da             
pandemia? Oferecemos diurno e noturno? Tem número mínimo para abrir uma turma? Como             
fazer com disciplinas compartilhadas das licenciaturas? Sugere-se esperar a decisão do           
Consepe para reavaliar a alocação. Considerações sobre a análise das atividades de extensão             
Lúcio e Giselle farão pré análise e então encaminham para a coordenação tomar a decisão               
sobre o créditos extensão. Sugere-se a escrita de um questionário para contabilizar os créditos              
de extensão, de forma que os docentes indiquem os créditos pretendidos. 

 
Giselle Watanabe 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física 

1 (O horário reservado entre 14-17h) 19/2 – (1) NDE; (1) Coordenação (já realizada); 15/4 - (2) NDE; (2)                   
Coordenação (online) (videoconferência); 24/4 – (3) NDE; (3) Coordenação (online) (videoconferência); 28/4 –             
(4) NDE; (4) Coordenação; 11/5 – (5) NDE; 14/5 - (5) Coordenação; 19/5 – (6) NDE; 26/5 - (7) NDE; 05/6 –                      
(8) NDE, (6) Coordenação; 23/6 – (9) NDE, (7) Coordenação; 22/7 – (1) Plenária; (7) Coordenação; 12/8 – (2)                   
Plenária; (8) Coordenação. 

 


