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Ata da reunião ordinária nº 01/2017 – CCNH – Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Bacharelado em Física 

 

Ata da 1ª reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Física 1 

realizada às quatorze horas do dia dezenove de abril de dois mil e dezessete, na sala R601-3 – 2 

Bloco A - Campus Santo André. A reunião foi presidida por Luciano Soares da Cruz e contou 3 

com a presença dos professores Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Denise Criado Pereira de 4 

Souza, Eduardo Peres Novais de Sá, Luciano Soares da Cruz, Ricardo Rocamora Paszko, Ronei 5 

Miotto e Thiago Branquinho de Queiroz. Ausência justificada: Vilson Tonin Zanchin. Esteve 6 

presente para dar apoio administrativo à reunião o Assistente em Administração Rodrigo Espírito 7 

Santo da Silva. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas referentes às reuniões: 1ª ordinária de 8 

2014 realizada no dia 02/07; 2ª ordinária de 2014 realizada no dia 29/10; 2ª ordinária de 2016 9 

realizada no dia 01/11: atas aprovadas por unanimidade. 2. Apresentação do Núcleo Docente 10 

Estruturante (NDE) aos novos representantes: o presidente Luciano Soares da Cruz apresentou 11 

os novos representantes aos membros do NDE. Explicou a eles quais os objetivos do NDE, como 12 

funciona, quais as periodicidades das reuniões, qual a relação do NDE com a plenária e com a 13 

coordenação, os encaminhamentos das discussões entre outros itens. Finalizou esclarecendo o 14 

teor da última reunião. 3. Discussão sobre reformulação de projeto pedagógico do Bacharelado 15 

em Ciência e Tecnologia (BC&T) e Bacharelado em Física: o professor Ronei Miotto 16 

apresentou, com base na Resolução CNE/CES 09 de 11 de março de 2002 e o Parecer CNE/CES 17 

1304/2001, uma proposta de alteração do conjunto de disciplinas obrigatórias do Bacharelado em 18 

Física. Explicou que o objetivo desta proposta foi oferecer o número mínimo de disciplinas 19 

obrigatórias exigido para a formação do Físico. Seguiu esclarecendo que as diretrizes 20 

curriculares dispostas nas normativas legais deverão contemplar os 5 blocos em que estão 21 

divididos a formação do Físico, são eles: Física Geral, Matemática e computação, Física 22 

Clássica, Física Moderna e Disciplinas complementares. Assim, após discussão, os membros 23 

analisarão a proposta apresentada e trarão sugestões ou considerações para serem debatidas na 24 

próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o presidente deu por encerrada a reunião às 25 

dezesseis horas e vinte minutos, da qual eu Rodrigo Espirito Santo da Silva, lavrei a presente ata. 26 
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