
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 4ª reunião de 2020 do NDE do curso de Licenciatura em            
Física, realizada no dia 28 de abril, das 14h30 às 17h00, 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); Maria Inês Ribas Rodrigues (convidada). 
 

Informes 

1. Alteração nas datas das reuniões: novas datas (O horário reservado entre 14-17h), 19/2 –               
(1) NDE; (1) Coordenação (já realizada); 15/4 - (2) NDE; (2) Coordenação (online)             
(videoconferência); 24/4 – (3) NDE; (3) Coordenação (online) (videoconferência); 28/4 –           
(4) NDE; (4) Coordenação; 17/6 – (5) NDE; (5) Coordenação; (1) Plenária            
(videoconferência); 22/7 – (2) Plenária; (6) Coordenação; 21/10 – (7) Coordenação; 25/11 –             
(8) Coordenação. 
 
2. Envio de partes do PPC Lic Fis à direção e ProGrad (enviado dia 24/04/2020) (Anexo                
1) (Ler e interpretar as respostas juntos): email foi lido pelo coordenação para que o grupo                
possa interpretá-lo da Prograd (Paula) e da CCNH (Ronei). Prof. Lúcio aponta que não tá               
sendo tratado de modo claro os créditos das extensões e a preocupação do grupo diante de tal                 
problema. Coordenação indica uma possibilidade de promover esse debate para construção           
das atividades através do compartilhamento dos textos já produzidos da Lic em Física. Ficou              
acordado que irá conversar com as outras licenciaturas específicas. 
 

Ordem do dia 

1. Projeto Pedagógico do Curso (PPC): (Guilherme: envio da ementa da disciplina nova             
"Relatividade"); (Lucio: item com lista das disciplinas Opção Limitada Específica/ Eletivas);           
(Graciella: Estágios); (Giselle e Bia: Reescrita dos Núcleos e Grupos da Resolução 2019);             
(Giselle: ajustes no item disciplinas do PPC). Ficou acordado que em uma semana os              
professores enviarão as tarefas. Coordenação apresenta o texto do PPC e aponta que será              
necessário a organização do grupo para leitura crítica do texto. Debate da manutenção das              
disciplinas “Educação, Sociedade e Cultura” e “Práticas de Ensino Fundamental”.          
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Manter-se-á as duas disciplinas e posteriormente será debatido posteriormente seu perfil           
como obrigatórios ou eletiva. Profas. Graciella e Maria Beatriz irão discutir as inserções das              
disciplinas por núcleos. Sugere-se que a disciplina Projeto Dirigido saia da grade da             
Licenciatura em Física. Prof. Breno apontou que é necessário ver as atividades horas e              
pergunta acerca da leitura e trabalhos do PPC. A coordenação esclarece que os itens do PPC                
serão divididos para serem tratados por cada grupo de professores. Esses itens serão             
discutidos por etapas nas reuniões. 
 
2. Que aluno formar na Licenciatura em Física. Pensar ações para trazer alunos para a               
Licenciatura em Física: Prof. Guilherme aponta a necessidade de pensar a formação do             
aluno. Prof. Lúcio, aponta que seria importante pensar quais são os alunos e se seria possível                
ter encontros com esses alunos. Sugere abrir diálogo e, coletivamente, pensar em ações/             
instrumentos como algumas questões para as turmas da Licenciatura em Física. Sugerem, ao             
final, elaborar um texto sobre as características que do professor formado pela Licenciatura             
em Física. Sugere-se pensar em dados dos formandos. 
 

 

 

 
Professores discutem a necessidade pensar a formação dos alunos. Profa. Maria Inês aponta a              
necessidade de pensar a escola pública. Fica decidido que a próxima reunião ocorrerá no dia               
11/05/2020, às 14h. 
 

Giselle Watanabe 
Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Física 

 

 


