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Sinopse da reunião nº 01/2019/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2020 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Física, realizada no dia 19 de fevereiro, às 15h30, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC. 

 

Informes  

1. Nota final da Auditoria - Accountability (NFA nº.01/2020). A professora Giselle 

Watanabe informou que o relatório com as providências a serem tomadas para trazer mais 

segurança à avaliação do curso será disponibilizado para consulta. 

2. Coordenação das Disciplinas. Houve as indicações dos coordenadores de disciplina, 

embora apenas a disciplina de Desenvolvimento e Aprendizagem fosse obrigatória por 

apresentar 05 turmas ou mais, segundo informações contidas na planilha do centro (CCNH). Os 

coordenadores terão que apresentar um relatório das atividades no final do quadrimestre.  

3. Alterações na alocação didática. Houve alteração por conta da solicitação de 

afastamento da professora Maria Cândida. Professoras Giselle, Graciella e Maria Beatriz 

assumirão suas turmas. Giselle encaminhará aos membros da coordenação a versão atualizada da 

alocação. 

4. Página Facebook e Cards Grupos. As professoras Giselle e Graciella montaram um 

card no Facebook para divulgar informações sobre o curso da LicFis, sobretudo grupos de 

pesquisa. 

5. Avaliação professores (Prograd). A professora Giselle encaminhará a avaliação aos 

membros da coordenação para que eles possam colaborar na elaboração do relatório. Pede-se que 

cada docente escreva um texto curto sobre suas impressões acerca da avaliação que receberam – 

auto avaliação. 

6. Alunos Formados 2020.1. Giselle informou que um dos pedidos de colação de grau 

foi indeferido por não ter sido entregue as atividades de horas complementares. Os outros dois 

foram encaminhados no prazo. 

7. Datas das reuniões. Informa que as reuniões ocorrerão das 14h00 às 17h00, nas datas 

19/2 – (1) NDE; (1) Coordenação; 25/3 - (2) NDE, (1) Plenária; (2) Coordenação; 15/4 – (3) 

NDE; (3) Coordenação; 17/6 – (4) NDE; (4) Coordenação; 22/7 – (2) Plenária; (5) Coordenação; 

12/8 – (6) Coordenação; 21/10 – (7) Coordenação; 25/11 – (5) NDE; (8) Coordenação. 

8. Submissão de projeto para os editais Residência Pedagógica e Pibid. A coordenação 

da LicFis manifestou não existir nenhuma proposição para apresentar. Ressaltou que todos os 
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docentes da LicFis foram consultados por e-mail sobre o interesse em participar, mas que não 

houve nenhuma proposta efetiva. 

 

Ordem do dia  

1. Encaminhamentos sobre Estudo Dirigido para Roger Quintiliano da Silva. Incluído 

na ordem do dia. Solicitação indeferida por não haver docente da LicFis com disponibilidade 

para ministrar a disciplina.  

2. Agente de internacionalização. O professor Breno continuará como agente de 

internacionalização.  

3. Indicação COMFOR. Aprovada a indicação da professora Maria Inês Ribas 

Rodrigues, como membro titular, e do professor Marcelo Zanotello, como membro suplente. 

Salienta-se que essa consulta foi realizada por e-mail e deferida também por lá. 

 

Expediente 

1. Alteração da composição do NDE da LicFis. Professora Giselle encaminhará um e-

mail consultivo aos docentes da LicFis para identificar interesse em entrar ou sair do NDE . A 

ideia é manter o número mínimo de membros no NDE. 
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