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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2019 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Bacharelado em Física, realizada no dia 27 de novembro, às 

15h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC. 

 

Ordem do Dia 

1. Substituição do presidente do NDE, item incluído na pauta. Prof. Vilson indica que 

por motivos pessoais lamenta ter que renunciar à presidência do NDE. Indica que seus muitos 

afazeres têm prejudicado sua atuação na presidência do NDE o que resultou em ter havido 

apenas uma reunião em 2019. Para não prejudicar os andamentos dos trabalhos sobre a revisão 

do PPC solicita sua substituição até o término do atual mandato dos membros do NDE. Os 

presentes indicam o prof. Novais como presidente do NDE durante este período.  

2. Calendário de reuniões de 2020. Acordou-se que duas reuniões ordinárias serão 

realizadas no início do Q1 e Q3 de 2020. As datas exatas serão transmitidas pelo prof. Novais à 

secretaria do CCNH após a definição dos calendários das reuniões dos conselhos superiores e da 

CG. 

3. Adequação de procedimentos das novas diretrizes do INEP. O Plano de Ações do 

CCNH - Instrumento de Avaliação de Curso foi apresentado para os presentes. Após debates, 

decidiu-se que as dimensões serão distribuídas entre os membros do NDE para que cada um dos 

itens seja avaliado com profundidade. As devolutivas ocorreram na primeira reunião do NDE de 

2020.  

4. Planejamento de disciplinas para 2021-2020. A questão da existência ou não de 

TCCs nos curso foi abordada e acordou-se que existe a necessidade de um debate mais amplo e 

profundo sobre a questão. Ela será debatida na próxima reunião do NDE. 

 

 

 

 
Vilson Tonin Zanchin 

Presidente do NDE do Bacharelado em Física

 


