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Sinopse da reunião nº 12/2020/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 

12ª reunião de 2020 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 16 de 

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

Universidade Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Grupo de trabalho sobre estágios da CG: a professora Giselle Watanabe consultará 

as e os docentes individualmente para averiguar interesse para representar o curso 

de Licenciatura em Física no GT sobre estágios da Comissão de Graduação. 

 

2. Dúvida sobre permissão para estágios: A professora Giselle Watanabe consultará o 

diretor Ronei Miotto para sanar dúvidas referentes a permissão de estágios no 

contexto da pandemia. 

 

3. Calendário para o ano que vem: Giselle Watanabe e Graciela Watanabe elaborarão 

uma proposta de calendário para o NDE para o ano que vem que será enviado por e-

mail para as e os docentes, devendo ser aprovado por mesmo canal. Para tanto, um 

doodle será feito e enviado para as e os docentes inserirem as datas preferenciais. 

 

4. Ingresso na UFABC em 2021: o professor Marcelo Zanatello informou que a última 

reunião do CONSEPE definiu que o ingresso de novos estudantes em 2021 será no 

terceiro quadrimestre porque o MEC ainda não forneceu o calendário do SISU do 

próximo ano. 

 

Expediente 

1. Discussão sobre as seguintes disciplinas de opção limitada: 

 

1.1 Literatura e o Ensino de Ciências – Graciella Watanabe: a disciplina foi indicada. 

 

1.2 Teoria da Relatividade Restrita: implicações filosóficas e formação para o ensino 

básico – Guilherme Brockington: a disciplina foi indicada e será discutida 

futuramente quanto a sua obrigatoriedade. 
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1.3 Fundamentos da Psicologia soviética na educação científica – Guilherme: a 

disciplina foi indicada, mas o docente deve enviar a ementa. 

 

 

1.4 Neurociências e ensino de ciências – Guilherme Brockington: a disciplina foi 

indicada, mas o docente deve enviar a ementa. 

 

1.5 Freire e educação – Giselle Watanabe: a professora Giselle Watanabe conversará 

com o professor Marco Antônio, da Licenciatura em Química, para tirarem as 

recomendações atuais da disciplina que já consta no catálogo de disciplinas. 

 

1.6 Práticas em textos históricos das ciências, História da Física no Brasil, Evolução I, 

Evolução II e Cinema e educação em ciências - Lúcio: as disciplinas foram 

indicadas. 

 

As outras disciplinas de opção limitada serão apresentadas nas próximas reuniões em 

que as e os docentes responsáveis estiverem presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 
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Anexo 

 

 Lista dos presentes na 12ª reunião do NDE da Licenciatura em Física, 

realizada remotamente no dia 16 de dezembro de 2020 às 14h00 na sala virtual do Google 

Meet: 

 

Nome Categoria Membro 

Giselle Watanabe Docente Convidada 

Graciella Watanabe Docente Presidente em exercício 

Guilherme Brockington Docente Titular 

Lúcio Campos Costa Docente Titular 

Marcelo Zanotello Docente Titular 

Maria Inês Ribas Rodrigues Docente Convidada 

Marina Gomes Cornachin Apoio administrativo - 

 


