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Sinopse da reunião Extraordinária nº 3/2022/CCNH/Licenciatura em Física/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião Extraordinária de 2022 do Núcleo Docente Estruturante 

do curso de Licenciatura em Física, realizada de forma híbrida 

no dia 13 de julho, às 14h00, na sala virtual da conferenciaweb-

RNP e também na sala R602-3 de Santo André. 

 

Informes 

1. Portaria (27/06) que estabelece a classificação e desempate das matrículas para 

o 3º quadrimestre. Professora Graciella irá enviar por e-mail. 

2. Alteração de nome de disciplina. No LCNE passa a ser “Fundamental I, II e III”.  

 

Expediente 

1. Revisão do Projeto Pedagógico de Curso da Licenciatura em Física. Professora 

Graciella informou que teve reunião com o professor Ronei, presidente do NDE do Bacharelado 

em Física, na última sexta-feira. Pontou que é preciso aguardar a LCNE decidir a questão das 

extensões para poder definir o que cada curso irá assumir. Tendo em vista que o Bacharelado em 

Física também está alterando o respectivo PPC, é possível que isso acarrete mudanças no atual 

PPC da Licenciatura. De modo geral, o Bacharelado em Física pretende retirar as disciplinas 

obrigatórias que compartilha com a Licenciatura em Física e incluir disciplinas novas, com 

caráter experimental.
1
 Professor Lúcio compartilhou com os presentes um link com as planilhas 

dos vários cenários que estão sendo discutidos no âmbito do NDE do Bacharelado. De acordo 

com o professor Lúcio, o ideal seria acompanhar o movimento do Bacharelado, retirando essas 

mesmas disciplinas do PPC. A proposta é trazer a questão para discussão no NDE da 

Licenciatura. Professora Maria Beatriz questionou sobre qual seria a postura do Bacharelado, 

caso a Licenciatura opte por manter uma ou mais disciplinas, vez que na prática, cada curso 

possui autonomia para decidir sua grade. Professor Lúcio entende que o melhor dos cenários será 

o de negociação entre os cursos. Professora Graciella irá solicitar as ementas/recomendações das 

disciplinas ao Bacharelado. Em suma, o grupo entendeu que pode ser interessante que essas 

disciplinas sejam incorporadas, mas que a decisão será tomada a posteriori a partir da análise das 

ementas dessas novas disciplinas. O grupo se coloca a disposição para discutir a elaboração das 

ementas e das recomendações. 

                                                 
1
 Óptica [BacFis] (3-1-4) NHT3044-15, Física Ondulatória [BacFis] (3-1-4) NHT3064-15, Física do Contínuo 

[BacFis] (3-1-4] NHT3012-15, Laboratório de Física I [BacFis] (0-3-5) NHT3027-15, Laboratório de Física II 

[BacFis] (0-3-5) NHT3028-15 e Laboratório de Física III [BacFis] (0-3-5) NHT3065-15 
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Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do 

áudio à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 3ª reunião Extraordinária do NDE da Licenciatura em Física realizada de 

forma híbrida no dia 13 de julho de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP e 

também na sala R602-3 de Santo André: 

 

Nome Categoria 

Graciella Watanabe (presidente) Docente 

Giselle Watanabe Docente 

Kate Mamhy Oliveira Kumada Docente 

Lúcio Campos Costa Docente 

Maria Beatriz Fagundes Docente 

Maria Candida Varone de Morais Ausência justificada 

Maria Inês Ribas Rodrigues. Docente 

Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 
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