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Sinopse da reunião nº 03/2021/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2021 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Física, realizada remotamente no dia 28 de abril, às 14h00, na 

sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade Federal 

do ABC. 

 

Informes 

1. Demandas orçamentárias para 2022: a coordenadora Giselle Watanabe informou 

que a coordenação recebeu um e-mail comunicando que a previsão da demanda orçamentária do 

curso para 2022 será igual a de 2021. Giselle encaminhou o e-mail a todos os membros para 

conhecimento.    

2. Informes Reunião CG 15/04/2021: Giselle informou que os 02 temas principais 

discutidos na reunião foram sobre a previsão de contratação de professores visitantes para 

disciplinas ministradas em inglês e sobre a matriz curricular sugerida para as Licenciaturas 

específicas que substituirá as disciplinas do BC&T pelas disciplinas das Licenciaturas 

Interdisciplinares (Lis).  

3. Estágios supervisionados das licenciaturas: os estágios serão analisados seguindo a 

resolução vigente da UFABC para o ensino remoto.   

 

Ordem do Dia 

1. Pedido da pró-reitoria para criar a Matriz Curricular de transição da Lic Fis/ 

LCNE: o tema será discutido no NDE da Licenciatura em Física e, posteriormente, deliberado 

pela coordenação por e-mail. 

2. Ajustar interesses de alocação do 3 Quadri/ 4QS: a coordenação consultará acerca do 

número mínimo de créditos que precisaria ser ministrado no período de atividades remotas de 

2020 para que se possa verificar o interesse de ajuste pelos docentes do curso em 2021.   
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Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 3ª reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física, realizada 

remotamente no dia 28 de abril de 2021 às 14h00 na sala virtual do Google Meet. 

 

Nome Membro 

Giselle Watanabe Coordenadora 

Maria Candida Varone de Morais Capecchi Titular 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

  


