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Sinopse da reunião Extraordinária nº 1/2022/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião Extraordinária de 2022 do Núcleo Docente Estruturante 

do curso de Licenciatura em Física, realizada remotamente no 

dia 30 de março, às 14h00, na sala virtual da conferenciaweb-

RNP. 

 

Informes: 

Prof.a Graciella repassou conteúdo da última reunião realizada com CCNH acerca de 

cursos de extensão na qual concluiu-se que as outras coordenações de cursos do centro estão 

avaliando opções e ainda não inseriram extensão no currículo; Compartilhou situação de outros 

cursos acerca do tema para que auxilie nas decisões da licenciatura de Física.  

 

Expediente 

1 - Revisão do PPC da Licenciatura em Física 

A coordenadora reforça o objetivo principal da reunião quanto a possibilidade de incluir 

extensão e qual seria o limite de carga nas disciplinas do curso. Repassou taxativamente com 

membros a resolução nº 253/2022 acerca de carga horária de extensões, e concluíram pelas 

experiências dos presentes que seria possível. 

Encaminhamentos: 

Prof.a Graciela responderá as dúvidas geradas em reunião posteriormente via email 

individualmente; 

Disponibilizará link com documento compartilhável para que os professores incluam 

possibilidade do perfil de extensão e carga horária de suas respectivas disciplinas, com intuito de 

análise posterior para tomada de decisões. Posteriormente abordarão resultados em próxima 

reunião marcada para 13/04. 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do 

áudio à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

  

 

José Maria Beato Neto 

Assistente em administração 
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Anexo 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião Extraordinária do NDE da Licenciatura em Física realizada 

remotamente no dia 30 de março de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Nome Categoria 

Graciella Watanabe (presidente) Docente 

Giselle Watanabe Docente 

Kate Mamhy Oliveira Kumada; Docente 

Lúcio Campos Costa Docente 

Maria Beatriz Fagundes Docente 

Maria Candida Varone de Morais Docente 

Maria Inês Ribas Rodrigues. Docente 

José Maria Beato Neto Apoio administrativo 

 

 


