
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes       
da 6ª reunião de 2020 do NDE do curso de Licenciatura em            
Física, realizada no dia 19 de maio, iniciada 17h, no espaço           
virtual GSuite cedido pela Universidade Federal do ABC. 

 
Participaram da reunião: Giselle Watanabe (pres.); Graciella Watanabe; Maria Beatriz          
Fagundes; Lúcio Campos Costa; Marcelo Zanotello, Breno Arsioli Moura (convidado). 
 
Informes 

1. Reuniões realizadas (ajustar cronograma): (O horário reservado entre 14-17h) 19/2          
– (1) NDE; (1) Coordenação (já realizada); 15/4 - (2) NDE; (2) Coordenação (online)              
(videoconferência); 24/4 – (3) NDE; (3) Coordenação (online) (videoconferência);         
28/4 – (4) NDE; (4) Coordenação; 11/5 – (5) NDE; 14/5 - (5) Coordenação; 19/5 –                
(6) NDE; (MARCADA) 26/5 - (7) NDE; 22/7 – (1) Plenária; (6) Coordenação; 21/10              
– (7) Coordenação; (2) Plenária; 25/11 – (8) Coordenação. 

 
Ordem do dia 

1. Encaminhamentos do PPC (em andamento) 
1a. (Giselle e Bia: Indicação das disciplinas no Grupos I e II): (1a) Profa. Giselle               
apresentou diálogo com os coordenadores Marcelo Pires do BC&T e Eduardo Novais            
coordenação do Bacharelado em Física. Prof. Zanotello indica que as disciplinas que            
permanecerão do curso da LCNE e sairão do BC&T deverão ser atribuídas pelo             
CECS e não será obrigatória como carga para os docentes da Licenciatura em Física.              
Chama atenção ainda que tais mudanças referente aos cursos de BC&T podem não ser              
aceitas nas instâncias superiores, assim, sugere que o NDE utilize a proposta atual.             
Profa. Beatriz apresenta tabela já feita dos grupos e os créditos destinados às             
disciplinas e os novos grupos I, II e III.  
1b. (Graciella: Finalização da escrita do item sobre Estágios I e II) Profa. Graciella              
informa que já está finalizado a escrita da parte de estágio. 
1c. (Breno: lista com disciplinas do Grupo III) e 1d. (Lucio: item com lista das               
disciplinas Opção Limitada Específica/ Eletivas divididas em Grupos I, II e III). Prof.             
Lúcio sugere a proposta da LCNE como opções limitadas na Licenciatura em Física,             
contudo, revendo algumas disciplinas obrigatórias da LicFis. Profa. Giselle sugere          
que sejam criadas novas disciplinas para que os alunos tenham uma formação mais             
voltada para o ensino de física. Prof. Lúcio aponta que devido os diferentes             
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documentos que se baseiam os PPC da LCNE e LicFis, melhor opção seria propor              
novas disciplinas para opções limitadas e atividades práticas. Prof. Breno questiona se            
haverá necessidade de divergir da LCNE e se haverá novas disciplinas como opção             
limitada. Profa. Beatriz chama atenção a necessidade de garantir o oferecimento           
dessas disciplinas para os alunos. Profa. Giselle indica que é necessário classificar as             
disciplinas conforme os grupos. Prof. Breno indica que será necessário indicar os 3             
grupos do CNE de 2019. O NDE decide deixar o debate sobre as livres para momento                
oportuno. NDE decide propor uma nova tabela e disciplinas para a Licenciatura em             
Física. NDE decide propor novas disciplinas caso seja necessário. Prof. Breno e Prof.             
Lucio indicam que irão fazer uma organização geral e apresentam para que os             
docentes possam indicar possíveis disciplinas. 
1e. (Guilherme: Discussão sobre a ementa da disciplina "Relatividade"): Prof.          
Guilherme apresenta a ementa da disciplina de Relatividade. Prof. Breno aponta que a             
ementa mantenha o texto inicial de modo que outros professores possam dar as             
disciplinas. Profa. Giselle propõe que seja feita uma discussão das ementas novas para             
poder analisar o todo. 
Ações tomadas anteriormente: Retirada da disciplina Estágio de Física III; Mudar           
nome da disciplina Práticas III; todas as Práticas entram no Grupo III; Retirada da              
disciplina Processamento da Informação; Inserção de Grupos I,II e III nas disciplinas            
OL. 
 

2. Encaminhamentos do PPC (próximas ações) 
2a. (Guilherme e Zanotello: Regras de transição - item 14 do PPC): Prof. Zanotello              
indica que as regras de transição serão debatidas e chama atenção sobre a necessidade              
de produzir uma planilha com as disciplinas equivalentes. 
2b. Como faremos com extensão? (Disciplinas ou contagem de créditos que serão            
apresentados pelos alunos) (Criamos um item no PPC para falar disso?): Prof. Giselle             
sugere esperar encaminhamentos da UFABC e retomar discussão adiante. O NDE           
decide esperar o debate mais detalhado sobre a extensão para poder incorporar os             
créditos no curso.  

 
 
 

 
Giselle Watanabe 

Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Física 
 

 


