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Sinopse da reunião extraordinária nº 03/2022/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião ordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 15 de 

junho, às 14h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes: 

1. Aprovação do PPC na CG e Consepe. Professora Graciella informou que no 

dia 09 de junho teve início a reunião na CG, na qual foi aprovada a Resolução 

que normatiza a elaboração/adequação dos PPCs. A reunião terá continuidade no 

próximo dia 24 de junho. Informou que foi discutido o início da alocação do 

quadrimestre 2022.3 – os docentes deverão encaminhar as informações à 

CGCG. Outro ponto discutido foram os créditos de extensão, se seria um 

qualificador ou um quantificador. Foi decidido que será um qualificador. 

2. Orientações sobre a concentração de carga em 2022 e alocação CCNH. 

Professora Graciella informou que na última semana esteve em reunião com a 

Direção e outras Coordenações, na qual surgiu um questionamento sobre a carga 

didática de 2022, em especial acerca da meta estabelecida. 

 Meta anual em 2020 – 16 créditos ou 20 créditos com atendimento. 

Professor Breno esclareceu que foi um caso excepcional, por conta do 

ECE. Esclareceu que, historicamente, a meta sempre foi de 18 créditos. 

 Meta anual em 2021 – 18 créditos ou 24 créditos com o horário de 

atendimento.  

 Mínimo de 18 créditos por ano. Professor Breno diz que desconhece 

haver um “mínimo” de 18 créditos, o que, de acordo com a professora 

Graciella foi explicado pela Direção que os 18 créditos deveriam ser 

entendidos sim como um “mínimo”. A interpretação da Coordenadora é 

no sentido dos 18 créditos ser uma meta. 

 Concentração de carga deverá ser analisada pela coordenação e Direção 

do CCNH (buscando garantir toda a oferta das disciplinas obrigatórias) 

3. Retificação do PPC [matriz de disciplinas]. Professora Graciella informou que 

será necessário realizar uma retificação do PPC. 
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Expediente 

1. Apresentação dos pedidos de aproveitamento de créditos extensão 2021-

2022. Os créditos de 2019 e 2020 provavelmente serão ignorados. Professora 

Giselle sugeriu que na alocação do quadrimestre 2022.3 a Direção seja 

notificada da quantidade de créditos de cada docente, para deixa-los cientes. A 

sugestão do professor Breno é apresentar a comprovação dos créditos no ano de 

encerramento do curso, para que a contagem ocorra no ano seguinte. Professor 

Lucio sugeriu que seja elaborada uma espécie de “estatuto” que regulamente a 

contagem dos créditos dos docentes do curso. Os professores farão um 

levantamento dos créditos e que pedirão esclarecimentos à Secretaria (saldos e 

débitos). 

 

Ordem do Dia 

1. Proposta de reuniões híbridas. Manutenção do modo remoto aprovado por 

unanimidade. 

2. Aprovação da alocação didática 2022.3. Aprovada para ser levada à Plenária. 
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Anexo 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião extraordinária da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Física realizada remotamente no dia 04 de maio de 2022 às 15h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP. 

 

Nome Categoria/Membro 

Graciella Watanabe Docente/coordenadora 

Breno Arsioli Moura Docente/vice-coordenador 

Giselle Watanabe Docente/titular 

Kate Mamhy Oliveira Kumada Docente/titular 

Lúcio Campos Costa Docente/titular 

Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 

  

 


