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Sinopse da reunião nº 05/2019/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 5ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Física, realizada no dia 25 de setembro, às 16h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

1. O professor Breno Arsioli Moura informou sobre o evento UFABC para todos, 

mencionou os docentes e alunos de pós-graduação que colaborarão com as atividades do curso 

de Licenciatura em Física e finalizou comentando sobre o vídeo de sua autoria que ficará 

reproduzindo na televisão do stand do curso durante o evento.  

2. A professora Maisa Altarugio, docente convidada do curso de Licenciatura em 

Química, comentou sobre o programa “Ciência é 10” da Capes. Explicou que o programa 

oferecerá curso de especialização em Ciências aos professores da rede pública na modalidade à 

distância. Convidou os colegas do curso de Licenciatura em Física a participarem, os 

interessados deverão encaminhar e-mail a ela e à professora Miriam Pacheco, coordenadoras 

institucionais pro tempore do curso.  

3. A professora Giselle Watanabe informou sobre o Simpósio Nacional de Ensino de 

Física (SNEF) 2021, que ocorrerá na UFABC do dia 25 a 29/02/2021, a princípio, no campus de 

São Bernardo do Campo.  

 

Expediente 

1. Planejamento da alocação didática 2020 à luz da aprovação das LIs: o coordenador 

Lúcio Campos Costa comunicou que a alocação didática realizada anteriormente será revista por 

conta do oferecimento das disciplinas das LIs previstas para 2020. Haverá uma reunião informal 

dia 27/09/2019 entre os professores da Licenciatura em Física para definir interessados que 

possam ministrar tais disciplinas.  
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