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Sinopse da reunião nº 06/2021/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 6ª 

reunião ordinária de 2021 do NDE do curso de Licenciatura em 

Física, realizada remotamente no dia 03 de dezembro, às 14h00, 

na sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade 

Federal do ABC. 

 

 

Pauta 

 Informes 

1. Mudanças ainda em discussão na CG sobre a matrícula em cursos Específicos: 

Modificou-se o número de matrículas que os estudantes podem fazer de 1 para 2 

cursos simultaneamente. 

2. Cursos de especialização a serem ofertados no próximo ano (2022): A comissão foi 

informada que não há previsão concreta de publicação do edital UAB. 

3. Processo seletivo para professor visitante: Foi enviado à secretária o pedido de 

abertura de processo seletivo. 

4. Representação da Comissão de Alocação de Grupos de Pesquisa do CCNH (CALGP): 

Para a nova representação do grupo da Licenciatura em Biologia foram indicadas a 

Professora Mirian Pacheco (Titular) e a professora Danusa Munford (Suplente),os 

presentes se posicionaram a favor. 

Expediente 

1. Revisão do PPC da Licenciatura em Física e assuntos correlatos: 

- Matriz de Transição Após deliberação, decidiu-se pela inserção das modificações no 

documento final do PPC da Lic. Física. 

- Disciplinas dos Grupos I, II e III. Os presentes debateram o documento e a versão 

apresentada será inserida no PPC 

- Infraestrutura  inserção de nova legislação e diminuição de textos. Após deliberação, 

decidiu-se inserir o texto atualizado no PPC a ser submetido a Prograd. 
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 - Créditos Após deliberação, decidiu-se por não inserir os créditos extensão no PPC a ser 

submetido a Prograd e será elaborado um novo PPC em 2022 com as novas diretrizes da 

extensão. 

 

 

Elenir Lindaura 

Estagiária 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 6ª reunião ordinária do NDE do curso de Licenciatura em Física realizada 

remotamente no dia 03 de dezembro de 2021 às 14h00 na sala virtual do Google Meet. 

 

Nome Categoria/Membro 

Graciella Watanabe Docente 

Lucio Costa Docente 

Breno Arsioli Docente 

Maria Beatriz Fagundes Docente 

Marcelo Zanotello Docente 

Elenir Lindaura Apoio Administrativo 

  

  

  

  

  

  


