
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 5ª reunião de 2020 do NDE do curso de Licenciatura em            
Física, realizada no dia 11 de maio, das 14h09 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; Marcelo Zanotello, Breno Arsioli Moura (convidado); Maria           
Inês Ribas Rodrigues (convidada). 
 

Informes 
1. Reuniões realizadas (ajustar cronograma)  

(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 
11/5 – (5) NDE 
22/7 – (2) Plenária; (5) Coordenação; (1) Plenária (videoconferência) 
XX/X - (6) Coordenação. 
21/10 – (7) Coordenação 
25/11 – (8) Coordenação. 

 
Ordem do dia 

1. Encaminhamentos do PPC: 1a. (Giselle, Graciella e Bia: Reescrita dos Núcleos e            
Grupos da Resolução 2019). Profa. Giselle apresenta o quadro referente as           
disciplinas dos 3 grupos da resolução de 2019. Discute-se a classificação das            
disciplinas Grupo I e II. Profa. Beatriz apresenta a tabela com análise das disciplinas,              
com apontamentos específicos sobre as classificações acerca dos Grupos I e II.            
Discutem-se quais parâmetros adotar. 1b. (Graciella: Estágios) Profa. Graciella         
compartilha texto sobre estágios. Discute a resolução 2017 de horas estágios.           
Possibilidade de retirar estágio III foi debatida, assim como a disciplina de Práticas             
de Ensino de Física III. 1c. (Lucio: item com lista das disciplinas Opção Limitada              
Específica/ Eletivas) Prof. Lúcio apresentou as disciplinas limitadas e aponta          
necessidade de pensar se as disciplinas obrigatórias dos outros cursos deveriam ser            
limitadas para a Licenciatura em Física. Apresenta disciplinas que podem ser           
eletivas. Prof .Breno apresenta tabela das disciplinas que poderiam ser incorporadas           
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no Grupo III. 1d. (Guilherme: envio da ementa da disciplina nova "Relatividade") na             
ausência do professor Guilherme, tema será discutido em outra oportunidade. 

2. Que aluno formar na Lic Física (Encaminhamento realizado pelo Professor          
Guilherme) na ausência do professor Guilherme, tema será discutido em outra           
oportunidade. 

3. Acordos do NDE para próximas reuniões: Retirada da disciplina Estágio de Física            
III; Mudar nome da disciplina Práticas III e todas as Práticas entram no Grupo III;               
Fica como tarefa à presidente do NDE consultar direção sobre a caracterização dos             
Grupos I,II e III para cada Curso e as outras licenciaturas sobre a inclusão da               
extensão (informações serão encaminhadas por email ou whatsapp). 

 
 

Giselle Watanabe 
Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Física 

 

 


