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Ata nº 002/2014/CCNH – 2ª Reunião Ordinária da Coordenação da Licenciatura em Física
– Convidados: Membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em
Física.

1

Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, realizada

2

às nove horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e catorze, na sala 312-3 da Universidade

3

Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A

4

reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física, Profa. Maria Beatriz

5

Fagundes, dos seguintes membros, alguns dos quais componentes do Núcleo Docente Estruturante do

6

curso de Licenciatura em Física: Marcelo Zanotello, Gisele Watanabe, Maria Candida Varoni de

7

Morais Capecchi e Maria Beatriz Fagundes. Justificaram ausência: Breno Arisoli Moura. Esteve

8

presente o assistente em administração, Leonardo Lira Lima, para oferecer apoio administrativo à

9

reunião. PAUTA: 1.Reformulação do projeto pedagógico da Licenciatura em Física: No uso da

10

palavra, a coordenadora do curso, professora Maria Beatriz Fagundes, expôs a respeito da página

11

nove do arquivo contento a proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de Licenciatura

12

em Física. Falou-se a respeito das bibliografias e ementas das disciplinas, bem como a respeito das

13

Disciplinas de Práticas de Ensino, a serem reestruturadas, bem como das oficinas de projetos. Para a

14

disciplina de práticas de ensino I, expôs-se tabela em que conteúdo de ensino seria os “Elementos do

15

Ensino de Física (materiais didáticos formais) - Problemas e problematizações no ensino de Física

16

(laboratório investigativo x tradicional, problemas teóricos x exercícios, avaliação da

17

aprendizagem). [elaboração de aulas e de instrumento de avaliação]”, com “T-P-I” 2-2-4. Já para

18

a disciplina de Práticas de Ensino II, foi exposta a tabela em que consta a informação de que o

19

conteúdo de ensino seria “Estratégias e organização do ensino de Física sob diferentes

20

perspectivas (Abordagens temáticas, HC, GPE, PCN’s de Física e Cadernos do Estado).

21

[elaboração de sequência de ensino e de instrumento de avaliação]”, também com “T-P-I” 2-2-

22

4, e, por fim, foi explicado que a proposta para a disciplina de Práticas de Ensino III teria como

23

conteúdo as informações que constam da tabela mostrada durante a apresentação, nos seguintes

24

termos: “Perspectivas contemporâneas para o ensino de Física – abordagens sociais/culturais e

25

divulgação científica (literatura, teatro, museus etc). [elaboração de trabalho final]”, e, do

26

mesmo modo que as disciplinas de prática de ensino I e prática de ensino II, também
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27

permanecerá o “T-P-I” 2-2-4. Em breve suma, houve debate entre os presentes, de forma que

28

houve a discussão inicial da reformulação do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em

29

Física. Encaminhamentos: Os membros da Coordenação do curso, e os membros do NDE do

30

curso de Licenciatura em Física que estiveram presentes, concordaram em continuar as

31

discussões sobre a reformulação do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Física, Às

32

doze horas, foram encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora Maria

33

Beatriz Fagundes cumprimentou os presentes e, por encerrada a reunião, da qual eu, Leonardo Lira

34

Lima, Assistente em Administração, lavrei a presente ata.

Leonardo Lira Lima
Assistente em Administração

Maria Beatriz Fagundes
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física

