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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 4ª reunião de 2020 da Coordenação do curso de          
Licenciatura em Física, realizada no dia 28 de abril, às          
17h00, no espaço virtual GSuite cedido pela Universidade        
Federal do ABC. 

 
Participaram da reunião: Giselle Watanabe (coord.); Graciella Watanabe (vice coord.); 
Maria Beatriz Fagundes; Lúcio Campos Costa. 

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) Foi                
informado que o texto foi lido na reunião do 4 NDE que antecedeu essa reunião. 
3. Discussões realizadas no NDE e possíveis encaminhamentos: Indica as discussões que            
ocorreram na 4 reuniao do NDE sobre: Que aluno formar na Licenciatura em Física              
(Encaminhamento realizado pelo Professor Guilherme); e Pensar ações para trazer alunos           
para a Licenciatura em Física. 

Ordem do dia 

1. Apresentação do encaminhamentos do Projeto Pedagógico do Curso: não houve           
nenhuma atividade a ser votada. Apenas indicou alguns pontos já levantadas na 4 reuniao do               
NDE. 
2. Avaliação da ECE - pedido direção: Profa. Maria Beatriz aponta que é necessário              
compreender o objetivo da avaliação. Prof. Lúcio aponta que tal avaliação pode ser pensando              
para o uso do ECE no 2Q e 3Q de modo que possamos ter uma visão mais específica do                   
grupo para pensarmos uma posição diante as propostas.A coordenação propõe um primeiro            
momento indicar um questionário geral de modo a apresentar isso. Prof. Lúcio aponta que              
cada professor pode indicar/ pontuar suas demandas. Ficou acordado que a coordenação irá             
enviar um email consultando os docentes da Licenciatura em Física. 

 
Giselle Watanabe 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física 

 


