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Sinopse da reunião nº 2/2021/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2021 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 28 de 

abril, às 14h30, na sala virtual do Google Meet cedida pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

1. Critérios de convalidação: a presidente do NDE Giselle Watanabe apresentou a 

demanda da professora Maria Beatriz a qual sugere iniciar discussão para definir quais 

disciplinas efetivamente poderão ser convalidadas pela coordenação do curso. Essa discussão 

iniciará logo após a aprovação do novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura em 

Física e das outras Licenciaturas.   

2. Reunião com pró-reitoria (07/04/2021) sobre matriz curricular para Licenciaturas 

Interdisciplinares (Lis) + Lic Fis para alunos ingressantes em 2020: a PROGRAD recomendou 

que as licenciaturas específicas adotassem uma nova matriz curricular substituindo as disciplinas 

do BC&T pelas disciplinas das Lis. O NDE da Licenciatura em Física entendeu que as 

disciplinas Geometria Analítica, Fenômenos Térmicos, Funções de Várias Variáveis, Fenômenos 

Eletromagnéticos e Física Quântica são fundamentais para o curso, sendo aconselhado mantê-las. 

Giselle questionará a PROGRAD sobre essa possibilidade de mantê-las.  

3. Reuniões dos NDEs da LIs: o professor Marcelo Zanotello informou   que os NDEs 

das LIs estão se reunindo para apresentar uma proposta de adequação de seus PPCs às novas 

diretrizes dos cursos de licenciatura de 2019 e à resolução da UFABC acerca da curricularização 

da extensão. Essa proposta será discutida com as licenciaturas específicas.   

4. Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF): Giselle explicou sobre a importância 

do evento e convidou os docentes a participarem.  

 

Ordem do Dia 

1. Discussão e aprovação das DISCIPLINAS OL: 

1.1 Instrumentação para o ensino de física (Maria Inês) (OL): a disciplina foi 

renomeada para “Produção de materiais didáticos para Ensino de Física”. Aprovada por 

unanimidade condicionada aos ajustes apontados.    

1.2 Experimentos, experiências, linguagens e conhecimento físico (Maria Beatriz e 

Maria Cândida): aprovada por unanimidade condicionada à renomeação do título. 



 

2 

 

2. Encaminhamentos do PPC: organização das próximas reuniões: As disciplinas de 

opção limitada aprovadas serão tramitadas juntamente com o novo PPC.  Giselle fará uma 

consulta para saber se as disciplinas criadas que integrarão o novo PPC precisarão de 

formulários. Havendo a necessidade do envio de formulário, os proponentes preencherão os 

formulários e encaminharão à coordenação. As disciplinas obrigatórias do curso serão discutidas 

nas próximas reuniões do NDE.  

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 2ª reunião do NDE da Licenciatura em Física, realizada remotamente no 

dia 28 de abril de 2021 às 14h30 na sala virtual do Google Meet. 

 

Nome Categoria 

Giselle Watanabe (presidente) Docente 

Marcelo Zanotello Docente 

Maria Beatriz Fagundes Docente 

Maria Candida Varone de Morais 

Capecchi 
Docente 

Maria Inês Ribas Rodrigues Docente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

 


