
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 2ª reunião de 2020 d NDE do curso de Licenciatura em            
Física, realizada no dia 15 de abril, às 15h00, no espaço           
virtual GSuite cedido pela Universidade Federal do ABC. 

 
Participaram da reunião: Giselle Watanabe (pres.); Graciella Watanabe; Maria Beatriz 
Fagundes; Lúcio Campos Costa; José Guilherme Brockington. 
 

Informes 

1. Novo NDE: novo NDE constituído. Membros no NDE (2020-2022): Graciella Watanabe;            
José Guilherme de Oliveira Brockington; Lúcio Campos Costa; Marcelo Zanotello; Maria           
Beatriz Fagundes. 
2. Cronograma Trâmites PPC antes da ECE: Informe sobre o pedido de congelamento da              
normativa sobre a alteração do PPC. Pede-se discussão acerca das ementas. Professor José             
Guilherme sugere que as pessoas façam as ementas. Professora Giselle sugere que o grupo              
menor discuta a ementas e envie. Professor Lúcio aponta que o documento pode ser inicial,               
mas posteriormente discutir as disciplinas coletivamente em reuniões. De forma que todos            
participem. Assim, acredita-se que haverá diferentes olhares para a construção do currículo.            
Coordenação aponta que não pode participar desse proposta, mas pode contribuir com a             
organização, visto que o esforço da coordenação está organizando o PPC. Professor José             
Guilherme aponta que é necessário pensar a formação do aluno da licenciatura da física de               
modo que ele possa ser representado em geral. Professora Maria Beatriz aponta que gostaria              
do debate próximo ao proposto pelo professors Lúcio. Contudo, diante da demanda, ter uma              
ementa que contemple o todo,não seria viável nas condições atuais. Devido ao momento se              
compreende que é difícil promover tais debates mais amplos. Professora Graciella aponta que             
a demanda seria interessante para um debate futuro. Professor Lúcio pede que seja discutido a               
essência das disciplinas. Talvez, achar uma forma de pensar coletivamente para garantir uma             
forma homogênea da formação dos alunos. Encaminhamento: fazer reuniões menores com           
pequenos grupos e posteriormente faz-se uma reunião para debater coletivamente. Próxima           
reunião do NDE será para discutir as ementas. 
3. Alteração nas datas das reuniões: todos de acordo com o novo calendário (O horário               
reservado entre 14-17h), a saber: 15/4 - (2) NDE; (2) Coordenação (online)            
(videoconferência); 22/4 – (3) NDE; (3) Coordenação (online) (decisões por email); 17/6 –             
(4) NDE; (4) Coordenação; (1) Plenária (videoconferência); 22/7 – (2) Plenária; (5)            
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Coordenação; 12/8 – (6) Coordenação; 21/10 – (7) Coordenação; 25/11 – (5) NDE; (8)              
Coordenação. 
 

Giselle Watanabe 
Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Física 

 

 


