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

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Física, realizada remotamente no dia 13 de 

abril, às 14h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes  

1. Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura em Física: a presidente 

Graciella informou que existem dois PPCs da Licenciatura em Física em discussão - o PPC 

transitório e o PPC definitivo que incluirá a curricularização da extensão. Graciella informou que 

recebeu o parecer de análise do PPC transitório e que revisará e encaminhará aos membros do 

NDE. Complementou informando que algumas das novas disciplinas propostas do curso não 

foram incluídas no PPC transitório, porém elas poderão ser inseridas posteriormente no PPC 

definitivo após correções. 

2. Reuniões da Comissão de Graduação (CG): Graciella atualizou sobre as últimas 

discussões e informações acerca da curricularização da extensão. Essa atualização também foi 

enviada por e-mail aos membros do NDE.  

3. Grupo de Trabalho (GT) de estágios da Licenciatura em Ciências Naturais e 

Exatas (LCNE): a professora Maria Candida, que foi membro do GT, discorreu sobre alguns 

pontos discutidos no GT e informou que o relatório desse trabalho será apresentado em uma 

reunião a ser informada a todos. 

 

Expediente 

1. Elaboração do PPC - Curricularização da Extensão: a princípio, ficou definido 

que: 1 serão 200 horas de atividades de extensão pela LCNE e 120 horas pela Licenciatura em 

Física; 2 os estágios da Licenciatura em Física serão usados como atividade de extensão, 

faltando apenas definir quanto da carga horária dos estágios  será considerada como atividade de 

extensão; 3 disciplinas de práticas também serão utilizadas como atividade de extensão; 4 

Graciella e os membros do NDE elaborarão uma redação das atividades extensionistas para o 

PPC definitivo; Essas iniciativas serão discutidas via e-mail e deliberadas na próxima reunião do 

NDE. 

  

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do 

áudio da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 
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Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em administração 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 3ª reunião do NDE da Licenciatura em Física realizada remotamente no 

dia 13 de abril de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP: 

 

Membros Categoria 

Graciella Watanabe (Presidente) Docente 

Breno Arsioli Moura Docente 

Giselle Watanabe Docente 

Kate Mamhy Oliveira Kumada Docente 

Lúcio Campos Costa Docente 

Maria Cândida Capecchi Docente 

Maria Inês Ribas Rodrigues Docente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

 


