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Sinopse da 1ª Reunião conjunta da Coordenação do curso de Bacharelado em Física e da 

Coordenação do curso de Pós-Graduação em Física - exercício 2018. 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª Reunião conjunta da Coordenação do 

curso de Bacharelado em Física e da Coordenação do 

curso de Pós-Graduação em Física - exercício 2018, 

realizada no dia 14 de março de 2018, às 15h00, na 

sala 312-3 – Bloco A - Campus Santo André. 

 

Informes da Coordenação: 

1. Alocação didática 2019: o coordenador prof. Eduardo Peres Novais de Sá 

informou aos membros do inicio dos trabalhos para organizar a alocação didática de 2019 e a 

construção de um site para o Bacharelado em Física. 

 

Ordem do dia:  

1. Aprovação das atas referentes às: 1ª reunião, 1ª reunião extraordinária e 2ª 

reunião de 2014; 1ª reunião e 2ª reunião de 2016: o professor Eduardo colocou em discussão as 

Atas das reuniões mencionadas. Não havendo nenhuma manifestação ou retificação, todas foram 

aprovadas por unanimidade. 

2. Pedido de Afastamento para viagem científica da Prof. Gayane: o prof. 

Eduardo se mostrou favorável a solicitação de afastamento da Prof. Gayane. Contudo, os 

membros da coordenação questionaram a política de afastamento para professores visitantes. Foi 

sugerido pelos membros da coordenação que para o futuro apenas sejam liberados em 

afastamento os professores visitantes que já tenham cumprido toda a sua carga didática anual. O 

professor Eduardo concordou em implementar a política proposta para os próximos casos. O 

afastamento da professora Gayane foi aprovado. 

3. Pedido de cessão do Prof. Klaus: Finalmente se discutiu o pedido de 

cessão do prof. Klaus. O professor Eduardo fez um breve resumo e leu uma primeira versão do 

parecer conjunto das coordenações do bacharelado e da pós-graduação em Física. Após algumas 

discussões sobre o parecer, este foi aprovado dando ciência à direção do CCNH que as 

coordenações são favoráveis ao pedido de cessão, porém enfatizando que após um ano a cessão 

seja interrompida ou haja contrapartida da Universidade.   

 

 

 

Eduardo Peres Novais de Sá 

Coordenador do curso 


