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Sinopse da reunião nº 04/2021/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião de 2021 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Física, realizada remotamente no dia 30 de junho, às 15h00, na 

sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade Federal 

do ABC. 

 

Informes  

1. Alunos aptos a colar grau: a coordenadora indicou os alunos que irão colar grau e 

apontou a necessidade de os professores ficarem atentos às mudanças das novas matrizes. 

2. Sobre créditos/ diretrizes sobre alocação didática anual: coordenadora Giselle 

Watanabe encaminhou e-mail da direção do CCNH para confirmar as diretrizes da contagem de 

c’redito. Prof. Lúcio Campos informou que conjuntamente com a secretaria do centro corrigiu 

toda a contagem dos créditos dos professores da Licenciatura em Física. Indicou que o 

documento está disponível no drive para que os docentes possam verificar créditos faltantes ou 

excedentes.  

3. Informes reuniões CG: coordenadora Giselle Watanabe informou que nas reuniões da 

CG decidiu-se que as reprovações voltarão a ser computadas, que está em discussão o fato de 

coordenações de cursos novos não estarem recebendo a FCC, que o DEAT orientou que os 

docentes comuniquem quando alunos solicitarem matrícula fora do prazo dentre outros assuntos. 

4. Nomes para a próxima coordenação do curso: a coordenadora Giselle Watanabe 

mandará e-mail para que discentes manifestem interesse em ocupar a coordenação do curso na 

próxima gestão. Ficou decidido pelo grupo que haverá critérios internos para lista de professores 

que irão compor as próximas chapas sendo assim indicados: tempo de universidade (mais 

antigos) e os docentes que ainda não foram coordenadores e vice-coordenadores. Tema será 

pautado na próxima reunião para decisão final dos docentes sobre os critérios e lista dos 

próximos coordenadores e vice-coordenadores. 

5. Pedido de aluno: a coordenadora Giselle Watanabe recebeu uma solicitação de um 

estudante para computação de disciplinas livres como disciplinas limitadas. A docente informou 

que negará o pedido porque o estudante precisa seguir o PPC correspondente. 

 

Ordem do Dia 
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1. Matriz transitória Lic Fis – LCNE: a matriz transitória foi aprovada por unanimidade. 

 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 4ª reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Física, realizada 

remotamente no dia 30 de junho de 2021 às 15h00 na sala virtual do Google Meet. 

 

Nome Membro 

Bruno Arsioli Moura Suplente 

Giselle Watanabe Coordenadora 

Graciella Watanabe Titular 

Guilherme Brockington Titular 

Lúcio Campos Costa Titular 

Maria Candida Varone de Morais Capecchi Titular 

Marina Gomes Cornachin Apoio administrativo 

  


