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Sinopse da reunião nº 11/2020/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 11ª 

reunião de 2020 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 27 de 

novembro, às 14h00, na sala virtual do Google Meet cedida pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

 

Ordem do Dia 

1. O professor que vamos formar/ ajustes para discutir as disciplinas. Item mantido na 

pauta. Discute-se a abordagem da Física, considerando o ensino para o futuro professor. Há 

divergências de olhares e logo há de se considerar as concepções de cada docente. Busca uma 

abordagem mais histórica, dando liberdade para os alunos. Há de pensar em disciplinas que dê 

conta de conhecimentos necessários para formar o professor e o interesse dos docentes da equipe. 

O que se espera de um professor burocraticamente falando? Pensa ser importante incentivar os 

alunos a escolher disciplinas livres. Salienta que é importante incluir e criar a identidade do 

professor de Física. Há de se considerar o novo ensino médio e os desafios que eles vão enfrentar. 

2. Discussão de alguma das disciplinas OL novas (a depender do docente que tenha 

organizado a ementa). O NDE do curso irá consultar o professor José Guilherme de Oliveira 

Brockington para ver se o mesmo tem interesse na criação de um GT (Grupo de Trabalho) que, a 

longo prazo, discutiria as disciplinas de OL. Uma nova reunião ainda em 2020 será feita para 

debater esse tema. Item mantido na pauta. Discussão das disciplinas OL novas (a depender do 

docente que tenha organizado a ementa). 

 

 

 

 

 

Luana Fernandes da Fonseca 

Estagiária de Nível Superior 
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Anexo 

 

 Lista dos presentes na 11ª reunião do NDE da Licenciatura em Física, 

realizada remotamente no dia 27 de novembro de 2020 às 14h00 na sala virtual do Google 

Meet: 

 

Nome Categoria 

Lúcio Campos Costa Docente 

Maria Beatriz Fagundes Docente 

Graciella Watanabe Docente 

Breno Arsioli Moura Docente 

Marco Antonio Bueno Filho Docente 

Giselle Watanabe Docente 

 


