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Sinopse da 4ª Reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física - exercício 2018. 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 4ª Reunião da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física - exercício 2018, realizada no 

dia 04 de julho de 2018, às 16h30, na sala 312-3 – 

Bloco A - Campus Santo André. 

 

 

Informes da Coordenação:  

 

1. Alocação 2018.2 e 2018.3: as alocações foram apresentadas. Não houve 

objeções. 

2. Planejamento alocação 2019: houve sugestões de modificação. Após 

adequação na alocação 2019, o coordenador Prof. Lucio Campos Costa encaminhará esta via e-

mail aos membros da plenária. 

3. UFABC para todos: ocorrerá no dia 27/09/2018, nos períodos matutino e 

noturno, em São Bernardo do Campo. A Profa. Graciella Watanabe coordenará as atividades. 

4. Situação das LI: o Prof. Lúcio atualizou os presentes quanto às 

informações sobre as LI reportadas pelo Prof. Zanotello na segunda reunião da Plenária da 

Licenciatura em Física, sobretudo que será criada em breve uma coordenação pro tempore. 

5. Atividades domiciliares: o Prof. Lúcio expôs aos presentes a demanda 

apresentada pela professora Kate Kumada para que os membros pensassem em como viabilizar 

as atividades acadêmicas em domicílio. Este ponto será retomado em reuniões futuras.       

6. Estudo BC&T: o Prof. Lúcio comunicou que o número de turmas do 

BC&T irá aumentar devido à redução do número de alunos por turma, que passará a ser de 80 

alunos por turma. Todavia, ponderou que isso não impactará tanto no curso, uma vez que a 

participação da Licenciatura em Física no oferecimento das disciplinas obrigatórias do BC&T é 

pequena. 

7. Sobre desistências em disciplinas: o Prof. Lúcio informou que a 

PROGRAD tem buscado acompanhar as desistências de alunos. Ainda, repassou a 

recomendação da PROGRAD para que os docentes fossem mais atentos com em relação às faltas 

dos alunos. 

8. Relatório de avaliação dos docentes: o Prof. Lúcio explicou que a 

coordenação do curso deverá elaborar um relatório baseado nas avaliações dos alunos e indicar 

possíveis encaminhamentos. Contudo, explicou que ainda aguardava instruções mais precisas da 

Direção do CCNH, que estavam previstas chegar nos próximos dias.  

9. Horários de atendimento: o Prof. Lúcio disponibilizará ferramenta do 

google para que os docentes informem, para fins de registro no âmbito do Curso, seus horários 

de atendimento aos alunos ao longo do ano de 2018.   
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Expediente: 

1. Adequação de disciplinas com ementas similares: apesar do estudo já ter sido 

feito pelo NDE da LicFis em reunião conjunta com os NDE das LicBio e LicQui, aguada-se uma 

negociação entre a Direção do CCNH e PROGRAD para o adequado encaminhamento desta 

demanda.  

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Lúcio Campos Costa 

Assistente em administração Coordenador do Curso 

 


