
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 3ª reunião de 2020 do NDE do curso de Licenciatura em            
Física, realizada no dia 24 de abril, das 14h00 às 16h30, 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. Breno Arsioli Moura          
(convidado) 
 

Informes 

1. Alteração nas datas das reuniões: nova data será negociada por whatssap (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)            
Coordenação; 12/8 – (6) Coordenação; 21/10 – (7) Coordenação; 25/11 – (5) NDE; (8)              
Coordenação. 
 

Ordem do dia 

1. Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
Giselle aponta que o PPC irá ter grandes mudancas com a resolução de 2019. Aponta a                
necessidade de inserir a BNCC. Foram atualizados os termos e conteúdos das diretrizes. Será              
necessários dialogar o PPC com as LCN e com a CNE 2019. Foram informadas as mudanças                
e discussão sobre suas implementações ou não. Inserção dos conteúdos foram discutidos. Foi             
decidido enviar partes do PPC para pró-reitoria de modo a caracterizar um modelo geral.              
Decidido que vai seguir o CNE/2019. Proposta de Professores Lúcio e Breno de tornar              
disciplina Evolução da Física com obrigatório. Professor Guilherme propôs disciplina de           
Relatividade. A disciplina Estágio III poderá ser retirada do PPC caso seja uma decisão              
coletiva para que seja colocado outra disciplina nova no grade de modo a não inchar o curso.                 
Sugestão do estágio ser retirado no segundo quadrimestre. Professora Graciella irá verificar            
na legislação (sobre ter 2 estágios). Três disciplinas entrarão como "opção limitada" especial             
(que os alunos da Lic Fis) devem cursar. Professor Breno indica elencar as disciplinas como               
“opção limitada" e depois pensar em quais ofertar, de forma a não a ter que incluir disciplina                 
nova no PPC. Professor Guilherme vai produzir a ementa da Relatividade 3 para ser              
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incorporado no PPC. Sobre as ementas revistas: professor Guilherme manteve a ementa na             
disciplina conforme combinado com os professores Lúcio e Marcelo Zanotello (Mecânica).           
Professora Graciella apresenta pequenas mudanças nas disciplinas de Estágio com aval da            
professora Cândida (esperando retorno da Professora Maria Inês). Professora Maria Beatriz           
apresenta as disciplinas com mudanças propostas. Grupo discutiu a possibilidade de inserir            
debates sobre a identidade do curso e como pode-se trazer novos alunos para a graduação em                
Lic Fis. Coordenação sugere que essa temática seja abordada na pauta da próxima semana              
com Professor Guilherme organizando esse debate. 
 
 
 

Giselle Watanabe 
Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Física 

 

 


