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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 6ª reunião de 2020 da Coordenação do curso de          
Licenciatura em Física, realizada no dia 05 de junho, às          
14h00, no espaço virtual GSuite cedido pela Universidade        
Federal do ABC. 

 
Participaram da reunião: Giselle Watanabe (coord.); Graciella Watanabe (vice coord.); 
Lúcio Campos Costa, , Maria Beatriz Fagundes, Guilherme Brockington, Marcelo Zanotello 
(convidado), Breno Arsioli (convidado).  
 
Informes: (1) Considerações da reunião conjunta com as Licenciaturas Específicas; (2)           
Considerações da reunião com a direção CCNH (passar para ordem do dia) 
 
Ordem do dia: (1) Reuniões realizadas (ajustar cronograma): Reuniões realizadas (ajustar           
cronograma): (O horário reservado entre 14-17h) 19/2 – (1) NDE; (1) Coordenação (já             
realizada); 15/4 - (2) NDE; (2) Coordenação (online) (videoconferência); 24/4 – (3) NDE;             
(3) Coordenação (online) (videoconferência); 28/4 – (4) NDE; (4) Coordenação; 11/5 – (5)             
NDE; 14/5 - (5) Coordenação; 19/5 – (6) NDE; 26/5 - (7) NDE; 05/6 – (8) NDE, (6)                  
Coordenação; 23/6 – (9) NDE, (7) Coordenação; 22/7 – (1) Plenária; (8) Coordenação; 12/8              
– (2) Plenária; (9) Coordenação. (2) Considerações da reunião com a direção CCNH: prof.              
Giselle aponta as principais reflexões realizadas nas reuniões com direção de centro e             
licenciaturas específicas. A atividades remotas (quadrimestre suplementar) serão        
consideradas no curso para os próximos quadrimestres. As disciplinas que podem ser            
oferecidas em Q2 e Q3, e Q1 serão indicadas no Quadro Geral e depois a coordenadora fará                 
um levantamento geral para identificar aquelas que não serão ofertadas. Propõe-se seguir a             
matriz sugerida parcialmente. Os docentes indicarão seus interesses individualmente. Estágio          
poderá ser ofertado, ficando a encargo do docente que se responsabilizar as formas de sua               
adoção. (1) Retomada da oferta dos estágios do 1º quadrimestre? Professora Maria Beatriz irá              
fazer levantamento com os alunos sobre a possibilidade de continuar estágio do 1 quadri e               
depois se posicionará. (2) Possibilidade de oferta de estágios supervisionados em modalidade            
remota (e consequente elaboração de plano que contenha práticas, métodos de supervisão e             
tecnologias necessárias para sua realização) em contexto de pandemia ficará a encargo do             
docentes que assumir essa modalidade. 
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