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Sinopse da reunião nº 02/2022/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião ordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 16 de 

março, às 15h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes 

1 Reunião da CG:  

1.1 a coordenadora Graciella informou que foi aprovada a resolução da CG que 

estabelece critérios para o preenchimento de vagas nos cursos específicos da UFABC. Graciella 

encaminhou a resolução aos membros da coordenação;  

1.2 Graciella informou que foi aprovada a portaria de classificação e critérios de 

desempate para os estágios supervisionados.  

 1.3 Graciella informou que foi suspenso o ato decisório para novas solicitações de 

aproveitamento de disciplinas de outras instituições de ensino tanto para graduação como para 

pós-graduação. As solicitações que ainda não foram avaliadas também estão suspensas.    

2 Comunicado da Reitoria da UFABC: Graciella informou que já existe um ato 

decisório sobre a oferta de atividades presenciais para os quadrimestres deste ano. 

3 Discussão sobre nova proposta para o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT): Graciella informou que existem discussões a respeito da possibilidade de alunos de pós-

graduação exercerem a função de tutor, mediante bolsas. A coordenação do curso precisará 

indicar um membro para fazer parte desse novo programa de tutoria.    

4 Resolução do ConsEPE: Graciella informou que foi aprovada a resolução do 

ConsEPE que regulamenta as diretrizes para aplicação da curricularização da extensão. 

5 Próxima reunião extraordinária da CG: Graciella informou que será discutida uma 

nova resolução para estabelecer normas para criação, remoção e alteração de disciplina de 

graduação.   
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Expediente 

1 - Estágios Supervisionados da LCNE e LI: não foi discutido. Item mantido na pauta. 

2 – Processo seletivo simplificado para contratação de Professor Visitante e assuntos 

correlatos: a comissão julgadora proposta para o processo seletivo simplificado de professor 

visitante terá os membros titulares Breno Arsioli Moura, como presidente da comissão, Lúcio 

Campus Costa e Maria Beatriz Fagundes. Kate Mamhy Oliveira Kumada será suplente.   

 

 

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

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 

Rodrigo Espírito Santo da Silva 

Assistente em administração 

 

 Graziella Watanabe 

Presidente(a) 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 2ª reunião ordinária da Coordenação do curso de Licenciatura em Física 

realizada remotamente no dia 16 de março de 2022 às 15h30 na sala virtual da conferenciaweb-

RNP. 

 

Nome Categoria/Membro 

Graciella Watanabe Docente/coordenadora 

Breno Arsioli Moura Docente/vice-coordenador 

Lúcio Campos Costa Docente/titular 

Kate Mamhy Oliveira Kumada Docente/titular 

Maria Beatriz Fagundes Docente/suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 
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