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Sinopse da reunião nº 09/2021/CCNH/Licenciatura em Física/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 9ª 

reunião ordinária de 2021 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 05 de 

novembro, às 14h00, na sala virtual do Google Meet, cedido 

pela Universidade Federal do ABC. 

 

 

Pauta 

 

- Informes 

 

1. Reuniões da Comissão de Graduação (CG): reunião CG de 21/10/2021: houve 

discussão acerca do retorno presencial das atividades em laboratórios. A 

coordenadora Giselle Watanabe encaminhou e-mail aos docentes da Licenciatura 

em Física para consultar se existia demanda por laboratórios, mas não houve 

manifestações; Reunião CG de 04/11/2021: foram publicadas a portaria que 

normatiza as matrículas dos alunos e a portaria que define a data de entrega do 

Projeto Pedagógico de Curso das licenciaturas específicas. Além disso, discutiu-se 

sobre a contratação de apólices de seguro de vida para os alunos matriculados nos 

estágios obrigatórios das licenciaturas. 

2. Relatório de avaliação de disciplinas de 2021: Giselle informou que o relatório foi 

encaminhado via e-mail aos membros da coordenação da Licenciatura em Física e 

que este foi aprovado. Ainda agradeceu a professora Graciella Watanabe pela 

elaboração da versão final do relatório. 

3. Aprovação da orientação para os alunos ingressantes de 2021: Giselle informou que 

o arquivo com as orientações foi encaminhado via e-mail aos membros da 

coordenação. Na reunião foi aprovado retirar as disciplinas de laboratório Física II e 

Física III da lista de disciplinas do arquivo de orientação. O arquivo será 

encaminhado aos alunos ingressantes. 

4. Versão atualizada das disciplinas       que foram ofertadas em 2020, 2021.1 e 

2021.2: Giselle comunicou que houve uma nova apresentação dessas disciplinas e 

que o documento foi encaminhado aos membros da coordenação. 



 

 

2 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967 

secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br 

5. Matriz curricular para o próximo PPC: foi aprovado via e-mail pelos membros da 

coordenação com uma abstenção da professora Maria Candida Varone de Morais 

Capecchi. 

6. Próximo encontro para o fechamento do novo PPC da Licenciatura em Física antes 

da revisão final da coordenadora: Será agendada uma reunião para o dia 19/11/2021. 

7. Alocação didática de 2022: Giselle informou que houve ajustes e foi encaminhada à 

PROGRAD.   

 

Ordem do dia 

 

1. Saída para missão para o exterior do professor Guilherme Brockington: aprovada 

por unanimidade. A coordenação encaminhará ao requerente o parecer favorável a 

sua saída.  

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar o áudio da 

gravação da reunião à secretariaccnh@ufabc..edu.br. 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em administração 
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Anexo 

 

Lista dos presentes na 9ª reunião ordinária da Coordenação do curso de Licenciatura em Física 

realizada remotamente no dia 05 de novembro de 2021 às 14h00 na sala virtual do Google Meet. 

 

Nome Categoria/Membro 

Breno Arsioli Moura Docente/suplente 

Giselle Watanabe Docente/coordenadora 

Graciella Watanabe Docente/vice-coordenadora 

José Guilherme Brockington Docente/titular 

Lúcio Campos Costa Docente/titular 

Maria Beatriz Fagundes Docente/suplente 

Maria Candida Varone de Morais Capecchi Docente/titular 

Maria Inês Ribas Rodrigues Docente/titular 

Pieter Willem Westera Docente/suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

  


