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Sinopse da 1ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2018
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª Reunião da Coordenação do curso de
Licenciatura em Física - exercício 2018, realizada no
dia 07 de março de 2018, das 15h00 às 16h50, na sala
312-3 – Bloco A - Campus Santo André.
Informes da Coordenação:
1. Alocação didática 2018: o coordenador do curso, Prof. Lúcio Campos Costa, esclareceu
como ocorreu a alocação geral dos cursos vinculados ao CCNH. Informou também que
houve (nos 3 quadrimestres de 2018) problemas de choque nos horários/dias de
oferecimento de disciplinas compartilhadas com outros cursos e que soluções provisorias
foram implementadas. A direção, juntamente com a coordenação do BC&T, se
comprometeu a equacionar de maneira definitiva tais questões no planejamento de 2019.
2. Assuntos que entrarão em discussão na próxima reunião: sugestão de nomes para
colaborar com o UFABC para todos; revisão do PPC do curso.
3. Agente de internacionalização: foi indicado o Prof. Breno Arsioli Moura.
4. Docentes indicados para o CALGP: como membro titular a Profa. Maisa Helena
Altarugio; como membro suplente a Profa. Maria Candida Varone de Morais Capecchi.
5. Calendário de reuniões de 2018: foi apresentado aos membros e referendado.
6. Novas disciplinas: o Prof. Lucio comunicou que as propostas de criação das disciplinas
Libras II e Política, Educação e Surdez foram encaminhadas ao ConsCCNH.
Informes dos Membros:
1. Realização da 4ª Conferência Latino-Americana do International History, Philosophy and
Science Teaching Group (IHPST): o Prof. Breno Moura informou sobre o evento e
solicitou que os colegas colaborassem com a divulgação do mesmo.
Ordem do Dia:
1. Apreciação de atas aprovadas por ad referendum: foram referendadas.
2. Solicitações do discente André Jorge quanto à abertura de turma extra de estágio em
2018-2 e 2018-3 e quanto ao reconhecimento de atividades complementares: Foi
aprovado, em caráter excepcional (devido ao prazo de jubilamento), a abertura do Estágio
Nível Médio III (como “estágio dirigido”), apenas para o discente, e mediante a
disponibilidade de docente. As atividades complementares seguirão o tramite padrão.
3. Solicitação de redistribuição: Foi indeferida em razão da incompatibilidade do perfil da
requerente com as necessidades do curso neste momento.

Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em administração

Lúcio Campos Costa
Coordenador do Curso
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