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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

Esta proposta de reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de Licenciatura Plena em 

Física (CLPF) contempla adaptações e inovações que se fazem necessárias para atender às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, às Diretrizes Nacionais Curriculares 

para os Cursos de Física e concomitantemente os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (PCN´s).  

A PRIMEIRA proposta de estrutura curricular para o Curso de Física, com habilitação de Licenciatura Plena, 

foi elaborada pela professora Dilcélia Heckmann Barbalho no ano de 2002, conforme processo n° 23118-

000855/2002-99 e aprovada em 15 de setembro de 2004, conforme Resolução n° 087/CONSEA. No entanto, devido 

a diversos fatores (políticos, econômicos e administrativos) o curso não teve início no prazo previsto (janeiro de 

2003). 

A SEGUNDA proposta que implantou o Curso de Licenciatura foi elaborada por uma comissão tendo como 

presidente o então Prof. Dr. Marcelo Ferreira da Silva, no ano de 2006, conforme processo n° 23118-000221/2007- 

41 e aprovado por Ato Decisório 047/CONSEA, de 12 de dezembro de 2006 e Revogado na 37ª Sessão 

CONSEA de 13/03/2007.  

Nesta proposta foi elaborada uma reformulação readequando o projeto PPP. Procurou-se articular ensino, 

pesquisa e extensão, sob os aspectos de integralidade da formação do licenciado em Física, pois a completeza 

dessa tríade é fundamental para o futuro docente. Diante disto pretendeu-se construir um curso de Licenciatura em 

Física de forma coesa, buscando desenvolver atividades articuladas entre as disciplinas dos departamentos 

envolvidos. Proporcionando uma formação geral ao licenciando no que se refere aos conteúdos específicos e 

pedagógicos, buscando desenvolver competências básicas com as quais os licenciados tenham subsídios para 

discutir e assimilar as informações e, além disso, saber servir-se desses conhecimentos em contextos pertinentes. 

O projeto foi construído não somente como um instrumento de intervenção pedagógica, mas, ao mesmo 

tempo, político, na medida em que se articula o estabelecimento de um perfil para o curso, onde sua abrangência 

está relacionada com a realidade regional no qual se desenvolve.  

O processo de implantação deste projeto iniciou em de março de 2007, quando do ingresso dos primeiros 

alunos do Curso de Licenciatura em Física. É bom mencionar que na elaboração do PPC, foram consultados e 

utilizados diversos textos e documentos (PPC de outras Instituições, leis, artigos, resoluções, decretos, etc.) 

disponibilizados na Internet ou gentilmente fornecidos por colegas de outras Instituições, e que estão devidamente 

citados nas Referências. 

Agora a TERCEIRA reformulação do PPC já vem sendo discutida entre o colegiado do curso desde a 

implantação para que se possa readequar à realidade regional, nacional e a dinâmica da sociedade contemporânea 

observando as adequações, listadas a seguir: 
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 Reformular a estrutura curricular para melhorar o processo ensino-aprendizagem. Observa-se que, 

ajustes devem ser feitos no oferecimento de disciplinas de forma seqüencial em todos os 

semestres.  

 Inclusão da disciplina da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser inserida na estrutura 

curricular conforme Decreto 5626 de 22 de dezembro 2005 (Anexos). 

 Mudança de turno de oferecimento do curso devido a demanda e perfil do candidato ao CLPF-Curso 

de Licenciatura Plena em Física. 

 
1.1. HISTÓRICO DA UNIR 
 

A UNIR, criada através da Lei 7.011/82, iniciou suas atividades acadêmicas em 1982 com três cursos de 

Bacharelado (Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas), vinculada à Prefeitura Municipal de Porto 

Velho, através de parceria com a Universidade Federal do Pará, incorporando a Fundação Centro de Ensino 

Superior de Rondônia. O pioneirismo sempre traz muitos desafios, e na estruturação inicial da UNIR houve muitos 

problemas relativos à implantação de uma Instituição de Ensino Superior localizada na Amazônia e, particularmente, 

ao crescimento desordenado que caracterizou o recém-criado Estado de Rondônia, com uma taxa de migração de 

mais 100%, tornando-se, na década de 80, o "Eldorado Brasileiro". 

Adotando uma política de interiorização e de regionalização de suas atividades acadêmicas durante o 

quadriênio 1986-1989, a Fundação Universidade Federal de Rondônia, através do 1.º Projeto Norte de Interiorização 

(1988), atendeu não apenas as necessidades emergenciais da comunidade rondoniense, mas também, ao Art. 60, 

parágrafo único, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal promulgada em 05.10.1988: "Nos dez 

primeiros anos da promulgação da Constituição (...) as universidades públicas descentralizarão suas atividades, de 

modo a estender suas unidades de ensino às cidades de maior densidade populacional". 

Criaram-se, portanto, os Campi de Vilhena e Ji-Paraná (1988), com os cursos de Ciências e, em 1989, foram 

criados os Campi de Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura, oferecendo os cursos de Letras, Pedagogia e 

Ciências Contábeis. Esses cursos de caráter permanente são destinados ao atendimento de demandas contínuas 

das principais cidades do interior do Estado. A partir da interiorização em meados da década de 90, a UNIR passou 

de 707 discentes em 1983, distribuídos em 9 (nove) cursos de graduação, para 14 (quatorze) cursos de graduação 

com 1580 vagas, sendo 1100 destinadas ao interior do Estado, quer seja nos seus cursos permanentes, quer seja 

em seus cursos parcelados e 480 vagas na capital, inaugurou-se, em 1992, um novo Programa de Ensino para 

atender ao interior do Estado com a denominação de "Cursos Parcelados", onde a UNIR oferece cursos temporários, 

com objetivo de atender as demandas periódicas, sendo cancelados à medida que suprem a necessidade 

emergencial (no momento a formação de professores leigos da Rede Pública do Ensino Fundamental). Essas 

atividades são viabilizadas através de convênios com a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia e com as 

Prefeituras dos Municípios beneficiados.  
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Com a inclusão da Universidade no Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

instituído pelo Decreto nº 6.096. de 24 de abril de 2007 modificações importantes foram previstas e outras já foram 

implantadas ou estão em fase implantação.  

A UNIR, no seu desenvolvimento histórico-acadêmico de cursos de graduação, apresenta três perspectivas 

e cinco momentos distintos, a saber: 

 Em primeira ocasião a criação de cursos, que visam a atender o preenchimento da máquina político-

burocrática do Estado. Nessa perspectiva, criou-se em 1985, curso de Bacharel em Direito;  

 Em um segundo momento, a criação de curso, que visa a atender a enorme demanda de 

professores para a rede de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, estruturaram-se os cursos 

de licenciatura em Letras, Geografia, História, Educação Física, Física (Habilitação em Matemática) 

e Pedagogia (Habilitação de Magistério e Técnico em Supervisão Escolar);  

 Em meados da década de 90, a criação de curso que visou atender recursos humanos para a área 

de Saúde, tendo em vista a precariedade do Estado nessa área. Criaram-se, então, os cursos de 

Enfermagem (1988) e Psicologia (1992); em seguida a implementação do curso de Ciências 

Biológicas, Letras-Espanhol (1996), além do curso de Informática (1997), buscando atender à 

realidade político-econômica e geográfica desta Universidade e aos anseios das comunidades local 

e regional;  

 Em 2002, os cursos de Medicina, Química, Comunicação e Engenharia Agronômica. 

 Visando ampliar a oferta de vagas e atender as necessidades do Estado, e regiões mais próximas 

como os municípios de Candeias do Jamari, Nova União, Nova Mamoré, povoado de Triunfo e 

Ariquemes, o NCT (ainda existente na época), além da sua vocação para formação de professores 

de Ensino Fundamental e Médio, verificou a clara necessidade de, por outro lado, responder a 

necessidade de ampliar a opção da formação profissional à população jovem e adulta rondoniense 

que procura uma vaga na Escola Superior, optando pela criação de cursos em dois eixos, sendo um 

voltado para a formação de profissionais liberais na área das Ciências da Natureza, centrado no 

Curso de Física;  

 E outros voltados para a formação de profissionais liberais na área Tecnológica centrado no curso 

de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. 

Por outro lado no ano de 2010, propostas definidas dentro do REUNI foram sendo colocadas em prática. 

Dentre elas, além da criação de novos cursos também ficou estabelecido a extinção do NCT com o 

desmembramento em dois Núcleos, a saber:  

 Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – NCET e Núcleo de Tecnologia-NT.  

 O NCET comportar todos os cursos na área de Ciências Exatas e da Terra como Biologia, Física, 

Geografia, Matemática e Química.  
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 O NT foi definido para comportar os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Informática.  

Acreditava-se que este rearranjo na estrutura organizacional contribuiria para o melhor funcionamento de todos os 

cursos, tendo em vista o perfil dos estudantes e demandas diferenciadas em todos os cursos. 

 

 1.2. MISSÃO DA UNIR 

  De acordo com o Regimento da Universidade atualmente em vigor, a missão da UNIR é: “uma instituição 

pública e gratuita, com objetivos de produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando 

ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculariedades regionais, promovendo o desenvolvimento humano 

integral e contribuindo para o desenvolvimento do ser humano". 

  

1.3. VISÃO 

"Consolidar-se como uma Universidade multicampi, que a partir da peculariedades regionais alcance 

excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência 

nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da 

sociedade". 

 

1.4.  PRINCÍPIOS NORTEADORES DA UNIVERSIDADE 

A UNIR tem como princípios norteadores: 

- Defesa do ensino público, gratuito e de qualidade; 

- Autonomia universitária; 

- Gestão democrática; 

- Indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão; 

- Busca da excelência acadêmica; 

- Desenvolvimento sustentável e  

- Compromisso social e o fortalecimento das parcerias e do diálogo com a sociedade. 

 

Com base nos elementos supramencionados, a UNIR deve preparar-se para atender uma demanda 

crescente por programas e projetos de ensino que possa traduzir-se em práticas de atuação continuada e 

qualificada. Visando o alcance dos objetivos institucionais, foi estabelecido um conjunto de ações e proposições. 

Dentre elas, destacamos: 

- democratizar o acesso e a permanência com sucesso, envolvendo desde a discussão sobre as formas de 

acesso à Universidade até a expansão de vagas associada à melhoria das condições de oferta de cursos, 

incluída a ampliação das experiências de estágio nos ambientes do mundo do trabalho; 
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- construir um modelo de ensino sintonizado com a produção/socialização do conhecimento com 

compromisso ético e social, visando à superação do modelo atual de ensino no que, certamente representa 

um dos desafios mais importantes consignados nesse projeto institucional; 

- desenvolver e programar tecnologias inovadoras de ensino, em que os avanços trazidos pela telemática e 

as suas várias possibilidades em termos educacionais precisam ser largamente incorporados às práticas 

regulares de ensino. 

 

1.5. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA SUBSIDIAR A CONSTRUÇÃO DO 

PPC 

Dentre estas prerrogativas o PPC deve ser reconstruído coletivamente por todos os envolvidos com o 

processo educativo do curso de Física, espera-se que o docente e dicente além de vivenciá-lo, possam contribuir 

para a melhoria do Curso de Licenciatura em Física, participando pró ativamente de forma a contribuir para a sua 

constante adaptação, uma vez que se trata de uma ação intencional e um compromisso que precisa ser definido 

coletivamente e ao qual se relacionam duas dimensões: a primeira é política, porque articula o compromisso sócio-

político aos interesses da comunidade, enquanto a segunda define as ações formativas, pois reside na possibilidade 

de se efetivar academicamente a capacitação universitária.  

Essas dimensões relacionam-se reciprocamente e nesse sentido, considera-se o PPC como um processo de 

permanente reflexão e discussão dos problemas acadêmicos, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 

intencionalidade, propiciando a vivência democrática necessária para a participação de todos os membros da 

comunidade do curso e o exercício da cidadania.  

 Resumindo pode-se dizer que o PPC visa organizar e reorganizar constantemente o curso, dando rumos à 

qualidade que se pretende alcançar em todo o processo acadêmico, e nesse sentido a avaliação diagnóstica se dará 

permanentemente, a partir da análise do aproveitamento dos alunos nos cursos realizados e dos instrumentos de 

avaliação do Curso que serão sistematizados por ocasião das reuniões de planejamento e avaliação. 

 

1.6. JUSTIFICATIVAS PARA REFORMULAÇÃO DO PPC 

 

 O perfil dos ingressantes no curso CLPF é diversificado, estudos dos dados sócio-econômicos de candidatos 

ao curso de Física (2006 a 2010) estão representados na Figura 1 mostrando uma discrepância entre fatores 

preponderantes como a demanda de candidatos ao curso, ingressantes, aprovação, reprovação e desistência.  

            Os candidatos são formados por jovens e uma grande maioria de pessoas adultas (senhores e senhoras). Os 

níveis econômicos destes alunos, em sua maioria, são de famílias da classe média, e principalmente classe média 

baixa e famílias de classes populares. São pessoas que necessitam e querem cursar o ensino superior, mas não tem 
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condições de garantir este direito porque a grande maioria precisa trabalhar para ajudar na renda da família e o turno 

de oferecimento do curso (vespertino) não favorece. 

 Estes candidatos são empregados em instituições privadas e públicas e cumprem no mínimo oito horas de 

jornada de trabalho durante o dia. 

 

 
Figura 1.  Fluxo da quantidade de alunos em função dos anos de existência do curso. 

 
Figura 2.  Fluxo da quantidade de alunos em função dos anos de existência do curso. 
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Figura 3.  Fluxo da quantidade de alunos em função dos anos de existência do curso. 
Legenda explicativa relativa às figuras 2 e 3. 

1)                   período do curso  

2)                   entrada anual de alunos 

3)                   alunos matriculados no semestre 

4)                   quantidade anual de alunos desistentes 

5)                   quantidade anual de alunos reprovados 

6)                   entrada anual de alunos 

7)                   quantidade possíveis de alunos formandos 

 

               A figura 2 e 3 apresentam o fluxo da quantidade de alunos em função dos anos de existência do curso. O 

curso teve inicio em 2007 com o primeiro vestibular realizado em 2006. A demanda no vestibular de 2006 foi de 4,73 

alunos por vaga. Foram classificados 69 canditados (coluna azul 2007), destes 36 candidatos (coluna vermelha 

2007) fizeram matricula. Desta turma desistiram já no terceiro período 26 alunos (coluna magenta 2007) e dos que 
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permaneceram, somente um conseguiu terminar o curso dentro do período mínimo de quatros anos (coluna branca 

2007, coluna verde 2007 e coluna laranja 2007) estabelecido no projeto político pedagógico. 

             A figura 1 mostra que a demanda do curso de Licenciatura Plena em Física UNIR Porto Velho tem 

decrescido drasticamente a cada ano desde a sua abertura, chegando a 18 cadidatos inscritos para o vestibular em 

2010/2011. Somente onze (11) matriculou-se. Assim, a quantidade de matriculados e desistentes também tem 

decrescido na mesma proporção. Por outro lado a quantidade de aprovados e reprovados tem mantido 

aproximadamente constante. A quantidade de possíveis formandos aumentou relativamente à primeira turma de 

2007. Alguns dos principais fatores que influenciam diretamente ou indiretamente os candidatos interessados no 

curso de física, ingressantes e sucesso para continuar ou desistir estão de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Fatores que influenciam baixa demanda, desistência e reprovação no curso de licenciatura em 

física (Boletim Sócio-econômico-vestibular-unir-fisica 2006 a 2010).             

FATORES PERFIL DIAGNÓSTICO AÇÃO 

Interesse pelo 
curso 

Candidatos Casados Conciliar horário do 
trabalho–horário do curso 

Desistência 

Baixo rendimento 
no curso 

Candidatos interessados Deficiência em conteúdos 
de Física e Matemática do 
Ensino fundamental e 
Médio. 

Reprovação e/ou 
desistência 

Curso Vespertino Candidatos com trabalho 
diurno de 8 horas 

Faz matricula para manter a 
vaga 

Permanece ativo, mas não 
freqüenta o curso. 

Concilia trabalho 
com o curso 

Poucos alunos acima de 
25 anos-solteiros 

Reprova mas não desiste 
do curso 

Apoio do departamento de 
física  

Aprovação no 
curso 

Candidatos com idade 
abaixo de 25 anos 

Deficiência em 
conhecimentos de 
Matemática e Física do 
ensino médio 

*recebem bolsa de 
programas de assistência 
estudantil. 
*Participam de projetos 
desenvolvidos por 
professores do 
Departamento. 
*Participam de programas 
com apoio de bolsas. 

 

* Tem sido observado no processo seletivo simplificado da UNIR (VESTIBULINHO) que ingressantes em Física têm 

usado o curso como um trampolim para entrar em cursos mais concorridos como Engenharia Elétrica e Engenharia 

Civil por ter um ciclo básico bem similar ao do Curso de Física da UNIR Porto Velho. Este fato ficou bem acentuado 

no Vestibulinho de 2011, em que quatorze alunos dos segundos, terceiros e quintos períodos migraram para os 

cursos de Engenharia Elétrica, Civil, Biologia e Geografia. Este fato já vem acontecendo desde a criação do curso. 

Por estes e outros fatores que prejudicam o sucesso do curso de formação do professor de Física para o Ensino 

Médio é mais um argumento para que este projeto de Reformulação Pedagógica e de Planejamento tenha efeitos 
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profundos na formação dos futuros profissionais da educação básica formada a partir de suas concepções.  Tendo 

em vista que este profissional é extremamente importante na contribuição da construção de uma sociedade em 

bases científicas, filosóficas e sociais sólidas. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

2.1. HISTÓRICO DA FÍSICA NO BRASIL  

 A física foi introduzida no Brasil primeiramente como matéria necessária à formação de engenheiros civis e 

militares e de médicos. O primeiro laboratório para o ensino da física, utilizado pelos alunos das escolas militares e 

de medicina foi criado, em 1823, no Museu Nacional do Rio de Janeiro.  

 À medida que o ensino de engenharia tomava vulto, novos laboratórios didáticos foram equipados. A Escola 

Politécnica, hoje Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve em Henrique Morize um 

organizador exemplar, que equipou o laboratório de física, coordenou um bom programa de ensino teórico e 

experimental e conduziu pesquisas. 

 O desenvolvimento da pesquisa física no Brasil, iniciado no fim do século XIX, está ligado aos nomes de 

alguns brasileiros que tiveram sua formação científica fora do país e dedicaram seus talentos à matemática e à 

física. Entre os que publicaram memórias e fizeram palestras sobre aspectos novos da física na época e estimularam 

o estudo da ciência no país cabe citar os nomes de Joaquim Gomes de Sousa, Oto de Alencar, Manuel Amoroso 

Costa e Teodoro Ramos. 

Em 1934, foi fundada o Departamento de Filosofia, Física e Letras da Universidade de São Paulo (USP). 

Gleb Wataghin, que chefiou o departamento de física, conseguiu atrair talentos e constituir uma equipe inicial de 

pesquisadores de grande mérito, pelo que seu trabalho pode ser considerado o mais importante para a implantação 

da física como ciência no Brasil. Já em 1936 e 1937, foram publicados os primeiros trabalhos sobre física teórica, de 

Mário Schemberg, e experimental, de Marcelo Damy de Sousa Santos. 

O sucesso do Departamento de Filosofia de São Paulo estimulou a fundação, em 1939, do Departamento Nacional 

de Filosofia, no Rio de Janeiro, cujo departamento de física teve como organizador Joaquim da Costa Ribeiro. 

Mesmo sem contar com os recursos e facilidades de sua congênere de São Paulo, o departamento de física do novo 

Departamento promoveu cursos de formação e trabalhos de pesquisa, entre os quais os importantes estudos sobre 

dielétricos de Bernardo Gross, Costa Ribeiro e colaboradores. 

César Lattes, que fizera seus estudos iniciais no Departamento de Filosofia de São Paulo, realizou no Reino 

Unido e nos Estados Unidos pesquisas sobre raios cósmicos e sobre mésons. Sob sua influência foi organizado, em 

1949, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), que contou de início com sua orientação científica na parte 

experimental e a de José Leite Lopes no campo teórico. Em poucos anos a instituição adquiriu renome internacional 

e sua coleção de trabalhos sob o título Notas de física constitui repositório essencial de informações sobre a história 

da pesquisa física no Brasil. Além de sua tarefa fundamental de pesquisa, o CBPF colaborou na formação de 

pessoal científico, e tomou também a seu cargo cursos de pós-graduação. 

Várias instituições têm-se aparelhado para o trabalho de ensino e pesquisa no campo da física, 

especialmente institutos e departamentos ligados a universidades. Destacaram-se por seus trabalhos no campo da 

pesquisa o departamento de física do Centro Aeroespacial de São José dos Campos SP; o Centro de Tecnologia 
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Nuclear, na Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte; o Instituto de Física da Universidade do Rio Grande 

do Sul, em Porto Alegre; o Instituto de Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; os 

departamentos de física das universidades da Bahia, de Pernambuco, de Campinas SP e de São Carlos SP. 

A Sociedade Brasileira de Física, fundada na década de 1960, tem por finalidade promover a pesquisa e o 

ensino da física no país, bem como defender os interesses profissionais dos físicos. Pouco depois de fundada, 

congregava mais de mil associados. 

Hoje a SBF promove eventos em diversas áreas da Física durante todo o ano. Mantêm membros 

representantes em todos os estados da Federação Brasileira. Realiza a Olimpíada Brasileira de Física a nível médio 

e apóia a participação dos vencedores na olimpíada Mundial de Física. 

 

2.1.1. REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS DE FÍSICA NO BRASIL  

Os cursos de Educação Superior no Brasil estão fundamentados na Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB), regulamentada pela Resolução CEE Nº 127 de 1997. Especificamente, os cursos de 

Física devem-se basear nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física, estabelecidas no Parecer 

CNE/CES 1304/2001, aprovado pela Resolução CNE/CES 9/2002, de 11 de março de 2002. Outros pareceres e 

resoluções adicionais são listados a seguir (Anexos): 

 Parecer CNE/CES nº 136, de 4 de junho de 2003. Esclarecimentos sobre o Parecer 

CNE/CES776/97, que trata da orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação; 

 Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003. Aprova Referencial para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação e propõe a revogação do ato homologado 

do Parecer CNE/CES 146/2002; 

 Parecer CNE/CES nº 776, de 3 de dezembro de 1997. Orientação sobre as Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Graduação; 

 Parecer CNE/CP 9, aprovado em 8 de maio de 2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares para 

a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior; 

 Parecer CNE/CP 21, de 6 de agosto de 2001, que define regras para a duração e carga horária dos 

cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena; 

 Parecer CNE/CP 27, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP 9/2001, 

que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em Cursos de Nível Superior; 

 Parecer CNE/CP 28, de 2 de outubro de 2001, o qual dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior; 
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 Parecer CNE/CES 583, de 04 de abril de 2001, que dá orientação para as diretrizes curriculares dos 

cursos de graduação; 

 Parecer CNE/CES 100, de 13 de março de 2002, que dá orientação a carga horária dos cursos de 

graduação; 

 Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena; 

 Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em 

nível superior; 

 Parecer CNE/CES 108, de 7 de maio de 2003, que define a duração de cursos presenciais de 

Bacharelado; 

 Parecer CNE/CES 329, de 11 de novembro de 2004, que institui a carga horária mínima dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

 Parecer CNE/CES 228, de 04 de agosto de 2004, que dá esclarecimentos sobre carga horária, 

reformulação curricular, computação da carga horária, estágio e formação pedagógica nos cursos de 

graduação; 

 Parecer CNE/CES 15, de 02 de fevereiro de 2005, que dá esclarecimentos entre outras temáticas, à 

pratica como componente curricular nos cursos de graduação de formação de professores; 

 Resolução 02/2007 CNE/CES de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial; 

 Parecer CNE/CES 236/2009 de 7 de agosto de 2009, que trata da consulta acerca dos direitos dos 

alunos à informação sobre o plano de ensino e sobre a metodologia do processo de ensino-

aprendizagem e os critérios de avaliação a que serão submetidos; 

 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, e o art. 18 da Lei 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. 

 

2.2. HISTÓRICO DO CURSO EM RONDÔNIA 

            O primeiro curso de Física implantado no Estado de Rondônia foi no ano de 1992 no campus de Ji-Paraná. O 

curso de Física no campus de Porto Velho é o segundo no Estado, ele foi criado em 2007 (Ato Decisório 

047/CONSEA, de 12 de dezembro de 2006 que cria o Curso de Licenciatura Plena em Física. REVOGADO NA 37ª 
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SESSÃO DO CONSEA DE 13/03/2007), no turno diurno, sendo sua habilitação licenciatura Plena. As vagas no 

exame de vestibular são de 40 para o turno vespertino.  

            Outros dois cursos de Física foram criados em instituições privadas sendo um em Ariquemes e outro em 

Cacoal. 

            Como prestador de serviços, o DFIS atende vários departamentos em diversas disciplinas requisitadas por 

outros cursos como os departamentos do Núcleo de Tecnologia (Engenharia Elétrica e Engenharia Civil), do 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra (Matemática, Geografia e Química). 

 

2.3. NATUREZA DO CURSO COMO INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO Á 

LUZ DE PRINCÍPIOS CIENTÍFICOS E PRÁTICOS 

 O termo Física tem sua origem no termo grego physiké, que significa “natureza”. Assim, a Física é a ciência 

que estuda a Natureza; daí o nome ciência natural. Em qualquer ciência, acontecimentos ou ocorrências são 

chamados fenômenos, ainda que não sejam extraordinários ou excepcionais. Os fenômenos na Natureza são tão 

variados e numerosos que o campo de estudo da Física torna-se cada vez mais amplo.  

A Física é uma ciência especialmente experimental e metodológica. Usa ferramentas apropriadas do cálculo 

e da lógica para estudar o universo material desde a partícula extremamente pequena até o mais infinito do espaço 

sideral. Ou seja, já que existe no universo só matéria e radiação os fenômenos que nesses ambientes ocorrem 

intrinsecamente é objeto fundamental de estudo da Física.    

Um profissional que atua em Física tem os conhecimentos necessários para fazer investigação científica, 

resolver problemas em diversas áreas da ciência e tecnologia aplicando conceitos clássicos, modernos e 

contemporâneos. Busca explorar novos conhecimentos e estudar novos modelos promovendo, assim, o progresso 

do saber científico. O Físico-Educador, por outro lado, atua, basicamente, no ensino, trabalhando na formação e 

disseminação do saber científico para formação cidadã e desta forma contribui para a formação de futuros 

profissionais em diversas áreas como, matemáticos, biólogos, engenheiros, médicos, químicos, técnicos industriais, 

etc. 

Por outro lado o Fisico-Educador poderá realizar atividades de pesquisas em Física podem ser ou não de 

aplicação ao ensino de Física e a relação com outras ciências observando a interdisciplinaridade. 

 

2.4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE CONHECIMENTO, DESDE SUA 

ORIGEM, SEUS AVANÇOS SOCIAIS, TECNOLÓGICOS E OS IMPACTOS NA ATUALIDADE 

Em 1999 a publicação da “Situação da Educação Básica no Brasil”, do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), aponta para o fato de que, no ano de 1996, os quantitativos de professores, com 

nível superior, atuando no ensino fundamental, por região, são os seguintes: região Sudeste – 313.991 (58,8%), Sul 

– 134.681 (57.7%), Centro-Oeste – 45.084 (45,2%), Nordeste – 97.644 (23,5%) e Norte – 17.201 (16,4%). Constata-
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se, com estes dados, que a região Norte é a mais carente de professores com o ensino superior. A necessidade de 

recursos humanos qualificados tem reflexo na posição do Brasil no ranking mundial entre os países com piores 

desempenhos dos alunos da educação básica. 

Propondo mudar esse quadro, houve iniciativa da esfera do governo federal formar e fornecer formação 

continuada aos egressos de modo que possam: 

- exercer atividades de ensino nas etapas e modalidades da Educação Básica; 

- dominar os conteúdos da área ou disciplinas de sua escolha e as respectivas metodologias de ensino a fim de 

construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino; 

- atuar no planejamento, organização e gestão de instituições e sistemas de ensino nas esferas administrativas e 

pedagógicas; 

- contribuir com o desenvolvimento do projeto político-pedagógico da instituição em que atua, realizando trabalho 

coletivo e solidário, interdisciplinar e investigativo; 

- exercer liderança pedagógica e intelectual, articulando-se aos movimentos socioculturais da comunidade e da 

sua categoria profissional; 

- desenvolver estudos e pesquisas de natureza teórico-investigativa da educação e da docência. 

Concomitantemente a Universidade Federal do Rondônia, em cumprimento a sua missão institucional, tem 

ofertado, nos últimos anos, cursos de Licenciatura em Física em diversos municípios, no intuito de contribuir com a 

formação continuada dos profissionais da educação do Estado, contribuindo assim com seu desenvolvimento 

científico e tecnológico. Apesar dessas ações, os números do censo mais recente realizado pela Secretaria 

Executiva de Educação de Rondônia (2009) revelam que a situação ainda é crítica em nosso Estado. Portanto a 

área do curso de Licenciatura em Física caracteriza-se como um claro “gargalo” a ser suprimido. 

Nesse contexto, torna-se um grande desafio a formação e a qualificação de professores de Física para atuar 

no Ensino Fundamental e Médio e com isso melhorar as condições de vida via ciência, tecnologia, educação e 

cultura ou via produção de processos alternativos para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do meio 

ambiente. 

A Física é uma ciência básica, pois os conceitos de que ela trata, tais como o movimento, as forças, a 

energia, a matéria, o calor, o som, a luz, a eletricidade, os átomos, etc., passaram a ser indispensáveis para a 

melhor compreensão tanto de qualquer outra ciência quanto das técnicas que delas foram se originando. Por outro 

lado, muitos conceitos estudados na química, matemática, biologia, sociologia e em vários outros ramos do 

conhecimento são necessários e importantes para uma melhor compreensão da física. Sem dúvida nenhuma, a 

Física contribuiu decisivamente para os avanços tecnológicos nas áreas das engenharias, medicina, odontologia, 

farmácia, biologia etc., tornando-se, portanto, de enorme importância no desenvolvimento da ciência e tecnologia 

global. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO 

FORMA DE INGRESSO:  

 As vagas deste curso serão preenchidas com base no Exame Vestibular, levando em conta a nota do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) e/ou normas estabelecidas pela UNIR. 

NÚMERO DE VAGAS:  

 40 vagas por turma. 

TURNO DE FUNCIONAMENTO:  

 Noturno. 

MODALIDADE DE OFERTA:  

 Presencial  

HABILITAÇÃO:  

 Física. 

TÍTULO CONFERIDO:  

 Licenciado em Física.   

DURAÇÃO:  

 Integralização mínima: 7 (sete) semestre letivo (3,5 anos), 

 Integralização média: 8 (oito) semestre letivo (4,0 anos), 

            Integralização máxima: 11 (onze) semestre letivo (5,5 anos). 

CARGA HORÁRIA:  

 A organização curricular do Curso de Licenciatura Plena em Física está sendo reformulada para formar 

professores capazes de atuar tanto no ensino fundamental como no ensino médio com base em disciplinas que dão 

suporte para que o futuro professor seja qualificado para atuar nas séries do ensino fundamental que exigem 

introdução aos conceitos da Física.  

A duração mínima do curso será de 3,5 (três anos e meio) anos com uma integralização intermediária de 4,0 

(quatros anos) e um limite de 5,5 (cinco anos e meio). Para integralização do currículo o aluno deverá ter cursado no 

mínimo, 2.960 (duas mil novecentos e sescenta) horas conforme Res  CNE/CP Nº 2, transcrita abaixo. 

O Art. 1º da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 19 de Fevereiro de 2002, diz que a carga horária dos cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação 

teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes 

comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 
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III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico cultural; 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico culturais. 

Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da 

carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. 

Art. 2° A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta Resolução, obedecidos aos 200 (duzentos) dias 

letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos letivos. 

 

PERÍODO LETIVO:  

 O Curso de Licenciatura em Física obedecerá ao calendário acadêmico da UNIR de 200 dias letivos.  

REGIME ACADÊMICO:  

 Dar-se-á por Atividades Curriculares, em regime seriado, caracterizando-se pela matrícula em atividades 

curriculares independentes. O número mínimo de atividades acadêmicas a serem cursadas por período letivo 

encontra-se a Tabela 2 deste PPC (página 30).    

FORMAS DE OFERTAS DE ATIVIDADES:  

As atividades serão ofertadas na forma regular semestral.    

 ATOS NORMATIVOS:  

 São atos normativos do Curso de Licenciatura em Física, este Projeto Pedagógico, a RESOLUÇÃO No 

003/2006-NCT, de 06 de dezembro de 2006 e o ATO DECISÓRIO 047/CONSEA, de 12 dezembro de 2006 

documento que aprovou o Projeto Pedagógico de Curso em vigor (segunda reformulação). O regimento da UNIR e o 

regimento do Departamento de Física.  

AVALIAÇÕES EXTERNAS:  

  O curso estará sujeito a avaliação pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudante (ENADE) ou 

a qualquer outros que se façam necessários, conforme normas do Ministério da Educação e da UNIR. 

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO:  

  O Curso de Licenciatura em Física objeto deste PPC funcionará em Porto Velho no 

Campus Universitário José Ribeiro Filho atendendo à demanda oriunda do município de Porto Velho, região 

metropolitana e entorno relacionado a uma população de 800 mil pessoas. 
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3. DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO 

No contexto da Lei n° 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, a formação do professor 

de Física deve voltar-se para o desenvolvimento de competências que abranjam todas as dimensões da atuação 

profissional do professor. Isto implica, principalmente, definir as competências necessárias à atuação profissional e 

tomá-las como norteadoras da organização curricular e mais geralmente da proposta pedagógica do curso de 

graduação, de modo que o futuro professor de física desenvolva efetivamente tais competências ao longo do curso.  

Este Curso segue as Diretrizes Curriculares estabelecidas na Resolução CNE/CES 9, de 11 de março de 

2002 e Parecer 1304/2001 aprovado pela resolução CNE/CES 8/2002 de 11 de março de 2002. 

Em linhas gerais, as competências necessárias para a formação dos professores segundo as definições do 

Conselho Nacional de Educação e documentos referenciais para formação de professores elaborados pelo Ministério 

de Educação apontam para competências referentes ao comprometimento com valores morais, políticos e éticos 

inspirados da sociedade democrática, competências referentes à compreensão do papel social da escola no 

contexto da sociedade, referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 

diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar, competências referentes ao domínio do conhecimento 

pedagógico, referentes ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da 

prática pedagógica e o gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. Em termos de organização curricular 

estas competências se traduzem numa formação comum a todos os professores da educação básica, formação 

comum e específica a todos os professores de física, formação específica para preparar o aluno para atender todas 

as necessidades da sociedade, contemplando desta feita, a ação interdisciplinar e multiprofissional do licenciado em 

física. 

Adequar-se a esta nova concepção educacional não é tarefa fácil e não basta apenas adequar a proposta 

curricular ou usar novas tecnologias, mas deve-se estimular uma mudança profunda na mentalidade, postura e 

na prática pedagógica dos docentes formadores do futuro professor de física. Para atender, em termos 

didáticos e pedagógicos, os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB deve-se 

executar ações voltadas para: 

• Uma proposta curricular que contenha os conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências 

desejadas a formação do professor de licenciado em física; 

• Uma nova perspectiva metodológica que proporcione situações de aprendizagem centradas em situações-

problema; 

• Uma prática de ensino mais ampla procurando implementar além do estágio uma prática 

contextualizada por meio de estudo de casos, situações simuladas e produção dos alunos; 

• O uso do computador como recurso didático em conteúdos curriculares; 

• O uso do computador como recurso tecnológico de aquisição de informação e atualização através da 

Internet, software educativo e aplicativos computacionais. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROJETO  PEDAGÓGICO DE CURSO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA -REFORMULAÇÃO 
27 

 

 

3.1. FUNDAMENTOS NORTEADORES: ÉTICOS, EPISTEMOLÓGICOS, DIDÁTICO-
PEDAGÓGICO 

A necessidade de mudanças na configuração do processo de ensino, diante das novas perspectivas de 

educação continuada, e o surgimento de freqüentes possibilidades tecnológicas ajusta-se ao modelo construtivista. 

Este se baseia no princípio de que o conhecimento é reflexão pessoal sobre o aspecto social do mundo, tendo como 

premissa a idéia de que o indivíduo é agente de seu conhecimento. Assim, cada pessoa constrói significados e 

representações da realidade de acordo com suas experiências e vivências em diferentes contextos. No entanto, tais 

representações estão constantemente abertas a mudanças e suas estruturas formam as bases sobre as quais novos 

conhecimentos são construídos. 

A produção de significados é um processo individual e o conhecimento é uma produção social. Entretanto, 

em uma perspectiva sócio-interacionista, o que uma pessoa faz, pensa, fala, sofrem influência de uma série de 

fatores, especialmente as interações interpessoais e grupais. O uso da linguagem – a ferramenta do processo social 

– é fundamental na organização da compreensão e das estruturas de conhecimento do indivíduo, já que possibilitam 

a negociação e a troca, condições essenciais para que seres humanos compartilhem representações. Nesta 

perspectiva, a representação é vista como um ato de produção e não de reprodução. 

A idéia de que conhecimento possa ser compreendido e compartilhado pela mera transmissão de 

informações e por uma visão linear e simplificada dos fenômenos envolvidos está muito distante da perspectiva 

adotada pelo Departamento de Física, a quem está vinculado o Curso de Licenciatura. 

O Departamento de Física considera que o processo de formação do aluno tem como fundamento a 

atividade intencional do licenciado na resolução de problemas do mundo real em diversas instâncias (técnica, 

interpessoal, profissional, política dentre outras), as quais, por sua vez, apoiam-se em informações para obter uma 

gama de saberes e metodologias que vêm se desenvolvendo e renovando a cada dia. Mesmo reconhecendo o 

significado dessas novas possibilidades, também considera que é essencial a compreensão de que, no processo 

educativo, a tecnologia consiste em um meio e não um fim. Daí a importância da abordagem pedagógica que 

privilegia a autonomia e a responsabilidade do aluno em relação a sua própria aprendizagem, isto é, para “aprender 

a aprender”. 

A busca da formação integral dos alunos, para que se transformem em produtores de conhecimento e não 

em meros receptores de informações, surge da necessidade de uma comunicação multidirecional, mediada por 

tecnologias apropriadas. 

Com esse enfoque pedagógico, a aprendizagem será realizada pelos seguintes meios: 

• Material atraente em linguagem adequada; 

• Atividades relevantes e contextualizadas; 

• Troca de experiências e interação social; 

• Fontes de informação de qualidade. 
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3.2. OBJETIVOS DO CURSO 

O Curso de Licenciatura em Física da UNIR-Porto Velho pretende nortear as ações didáticas e pedagógicas 

do curso com metodologias que reflitam as diretrizes da LDB e contribuam para formar educadores em Física, 

dotados de uma consciência crítica e espírito científico, capazes de elaborar e reconstruir o conhecimento de forma a 

intervir na realidade, tornando-se cidadãos de propostas próprias e aptos a participarem e contribuírem para o 

avanço democrático da sociedade brasileira. 

O curso de Licenciatura em Física destina-se a formar professores conforme as diretrizes da LDB. A 

organização curricular é articulada de tal forma que possibilite ao futuro professor adquirir as competências e 

habilidades necessárias para o ensino das ciências exatas e da terra, interpretando esta como linguagem de criação 

de modelos que permitem resolver problemas das mais diversas áreas do conhecimento físico, em uma ciência com 

métodos de descobrimento e argumentos racionais para construção de uma estrutura formal organizada.  

O trabalho dos Licenciados em Física é predominantemente intelectual e como profissional exercerá 

atividades de docência nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio tanto no setor público quanto no 

setor privado. 

No que se refere às condições de trabalho, o licenciado em Física da UNIR trabalhará em horário regular, 

geralmente em equipes multi e interdisciplinares compostas, dentre outros, por biólogos, químicos, matemáticos e 

pedagogos.  

Entre os campos de atuação estão, basicamente, as áreas de docência e pesquisa, planejamento e algumas 

questões relacionadas ao meio ambiente e ação coletiva. São exemplos mais específicos de atividades exercidas 

pelos licenciados, além da docência, as seguintes: 

 produzir conhecimento na área de ensino de Física; 

 difundir conhecimento na área de Física e ensino de Física; 

 aprimorar-se continuamente, ingressando preferencialmente, na Pós-Graduação em Ensino de 

Física ou Educação; 

 atuar no ensino à distância, centros e museus de ciências e divulgação científica. 

 

Dentro destas perspectivas, as atividades acadêmicas devem proporcionar situações para que o 

licenciando: 

• Seja capaz de realizar a síntese das várias disciplinas da Física, de modo a compreender esta como uma 

ciência estruturada e não como disciplinas estanques entre si. Deve estar apto a repassar esta visão a seus 

alunos, ajudando-os a aprender e a usar a Física na vida cotidiana, e para fundamentar seus pensamentos e 

raciocínios dedutivos; 

• Esteja apto para produção de conhecimento no âmbito científico, em particular na área de ensino, com a 

geração de métodos e materiais de ensino inovadores. 
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• Possua conhecimento crítico sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Física, e de 

como utilizar estes parâmetros em seu trabalho na sala de aula. 

• Saber modelar, em linguagem matemática, fenômenos naturais ou processos físicos. 

• Ter domínio da técnica para solução de problemas, formulação de novos modelos e novos métodos em 

física. 

 

3.3. O PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 

 O licenciado em Física apresenta hoje, um acúmulo de conhecimentos desarticulados da realidade regional, 

ministrado de forma fragmentada, através de disciplinas e, conseqüentemente, originando informações 

especializadas e ineficazes na busca de soluções para os problemas com os quais o profissional se defronta 

diariamente. O perfil do licenciado em física que se quer formar deve ser o de um professor reflexivo de sua 

própria prática, capaz de resolver problemas que ocorram nas zonas indeterminadas desta prática e investir 

no seu desenvolvimento profissional contínuo, apresentando uma concepção generalista, onde o conhecimento 

esteja mais próximo da unidade natural das coisas, para que a vida real e a experiência escolar coexistam numa 

forma dinâmica e interativa. Para isto, será necessária uma prática docente desde o início de seu curso de 

formação, intimamente associada aos estudos específicos dos conteúdos da Física. A docência será uma 

prática antecipada assistida, preocupada com a realidade do meio em que vive. A introdução do estudante à 

docência será progressiva, sendo conveniente à participação em grupos de estudo desde o início do curso.  

O profissional que se pretende formar deve ter os conhecimentos necessários para fazer investigação 

científica, resolver problemas na área de Física aplicando conceitos clássicos e modernos. Deve buscar 

conhecimentos e estudar novos modelos promovendo, assim, o progresso do saber científico. O Licenciado em 

Física atua, basicamente, no ensino, trabalhando na formação e disseminação do saber científico.  

Um curso de Licenciatura em Física tem por objetivo formar um professor da área da Física para as 

séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio, que seja um profissional da área de educação, 

tendo um perfil que seja capaz de: 

• Dominar o conhecimento da Física multidisciplinar e específica, tendo consciência da importância desta 

ciência, fazendo as interfaces e aplicações nas diversas áreas do conhecimento. 

• Perceber o quanto o domínio de conteúdos, habilidades e competências próprias à Física importam para o 

exercício pleno da cidadania. 

• Possuir familiaridade e reflexão sobre metodologias e materiais de apoio ao ensino diversificado de modo a 

poder decidir diante de cada conteúdo específico e cada classe particular de alunos, qual o melhor 

procedimento pedagógico para favorecer a aprendizagem da Física, estando preparado para avaliar os 

resultados de suas ações por diferentes caminhos e de forma continuada. 
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• Observar o aluno individualmente, procurando rotas alternativas de ação para levar seus alunos a 

desenvolverem-se plenamente, com base nos resultados de suas avaliações, sempre motivá-los, visando o 

desenvolvimento da autonomia no seu aluno. 

• Dominar a forma filosófica, experimental e racional do pensamento da Física e conseguir compreender as 

potencialidades de raciocínio em cada faixa etária. Em outras palavras, ser capaz de, por um lado, favorecer 

o desenvolvimento de raciocínio de seus alunos e, por outro lado, não extrapolar as exigências de rigor a 

ponto de gerar insegurança nos seus alunos em relação à Física. 

• Trabalhar de forma integrada com os professores de sua área e de outras áreas, no sentido de contribuir 

efetivamente com a proposta pedagógica de sua Escola e favorecer uma aprendizagem multidisciplinar aos 

seus alunos. 

 

3.4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES   

 As competências e habilidades de que o formando tenha no final do Curso de Licenciatura em Física com 

perfil de Físico Educador são as seguintes: 

 

(Tabela 2): COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO FÍSICO EDUCADOR 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ATIVIDADES CURRICULARES 

• Domínio dos princípios gerais e fundamentais da Física 
Clássica e Moderna; 
• Capacidade para descrever e explicar fenômenos 
naturais, processos e equipamentos em termos de 
conceitos, teorias e princípios físicos; 
• Capacidade para proceder diagnóstico, formulação e 
encaminhamento de solução de problemas físicos, sejam 
eles teóricos ou experimentais; 
• Concentração de esforços e persistência na busca de 
solução de problemas de maior complexidade; 

• Física I; II; III e IV; 
• Mecânica Clássica I; 
• Física Moderna; 
• Termodinâmica; 
• Trabalho de Conclusão de Curso-TCC; 
 

 

• A utilização da matemática e da modelagem como meio 
de expressão dos fenômenos naturais; 
 

• Cálculo I; II e III; 
• Equações Diferenciais Aplicada a Física 
• Calculo Vetorial e Geometria Analítica; 
• Estatística e Probabilidade; 
• Física Computacional; 

• O reconhecimento, realização de medidas e análise de 
resultados de problemas experimentais; 

• Física Experimental I; II; III e IV; 
• Laboratório de Física Moderna; 
• Química Geral e Experimental; 

• Compreensão da ciência como processo histórico, de 
sua ética profissional e de sua responsabilidade social. 
• Domínio da linguagem científica; 

• História da Física; 
• Filosofia; 
• Língua Portuguesa; 
• Metodologia da Pesquisa; 
• Libras; 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ASSOCIADAS AO FÍSICO EDUCADOR:   

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ATIVIDADES CURRICULARES 

• Domínio dos princípios gerais e fundamentais 
psicologia educacional; 
• Compreensão dos aspectos sócio–econômico – cultural 
envolvidos no processo educacional; 

• Psicologia da Educação; 
• Legislação Educacional; 
 
 

• Domínio dos conceitos, teorias, princípios e processos 
didático-pedagógicos; 
• Compreensão dos aspectos sócio–econômico – cultural 
envolvidos no processo educacional; 
• Proceder a diagnóstico sócio – econômico - cultural do 
campo de atuação e para a adoção de técnicas e 
procedimentos educacionais adequados; 
 

• Didática Geral; 
 

• Prática Pedagógica; 
• Formação Pedagógica; 
•Conhecimento da estrutura e do funcionamento sistema 
de ensino; 
• Reflexões sobre a estrutura e do funcionamento 
sistema de ensino; 
• Proceder a diagnóstico sócio – econômico - cultural do 
campo de atuação e para a adoção de técnicas e  
procedimentos educacionais adequados; 
 

 
• Estágio Supervisionado I; 
• Estágio Supervisionado II; 
• Estágio Supervisionado III; 
 
 

• Diagnosticar, formular e propor solução problemas no 
processo ensino-aprendizagem de física; 
• Conhecer e absorver novas técnicas educacionais; 
• Reflexões sobre a estrutura e do funcionamento 
sistema de ensino. 
• Proceder a diagnóstico sócio – econômico - cultural do 
campo de atuação e para a adoção de técnicas e 
procedimentos educacionais adequados; 

• Estratégia de Ensino em Física; 
 
 

• Reconhecer a relação da física com outras áreas do 
conhecimento. 

• Atividades Complementares. 
 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS AO FÍSICO EDUCADOR: 

As habilidades específicas dependem da área de atuação, em um mercado em mudança contínua, de modo que não 

seria oportuno especificá-las agora. No caso da Licenciatura, porém, as habilidades e competências específicas 

devem, necessariamente, incluir também (CNE/CES 1304/2001): 

1. O planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas; 

2. A elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos 

formativos, de aprendizagem e educacionais. 
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A formação do Físico não pode, por outro lado, prescindir de uma série de vivências que vão tornando o 

processo educacional mais integrado. São vivências gerais essenciais ao graduado em Física, por exemplo: 

      1. Ter realizado experimentos em laboratórios;  

      2. Ter tido experiência com o uso de equipamento de informática; 

      3.   Ter feito pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de informação relevantes; 

 4.   Ter entrado em contato com idéias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências, através da leitura de          

textos básicos; 

 5.   Ter tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto através 

de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou monografia; 

 6.    No caso da Licenciatura, ter também participado da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino. 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

A Organização curricular é baseada na matriz de habilidades e competências e os conhecimentos foram 

estruturados em núcleos, dimensões e atividades curriculares atendendo os seguintes parâmetros: 

• Tempo disponível para a abordagem dos conteúdos; 

• Tempo de estudo necessário para acompanhamento do conteúdo abordado. 

• Grau de complexidade dos conteúdos. 

Na apuração das atividades curriculares equivalentes aos Estágios Supervisionados serão computadas as 

horas destinadas às atividades de supervisão (duas horas semanais) e às monografias conforme definido no 

Regimento do Trabalho de Conclusão de curso (TCC) (Anexos). 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Algumas características foram selecionadas e devem estar presentes no currículo de formação do 

Licenciado em Física: 

• Ser interdisciplinar para resgatar a visão integrada da ciência; 

• Partir do conhecimento pré-existente que o aluno dispõe (Aprendizagem Cognitiva); 

• Propiciar a construção do conhecimento e de esquemas de pensamentos para compreender a ciência 

dentro de contexto econômico, social e político, vinculado com a realidade da região amazônica (Mapa 

Conceitual); 

• Estimular a autonomia, a crítica e a cooperação entre alunos, com ênfase na vivência prática e reflexões de 

situações integradas e atualizadas dos problemas vividos (Auto Aprendizagem-Significativa); 

• Oferecer oportunidades desafiadoras de questionamentos e resoluções de problemas (teoria e prática), 

levando desde o primeiro momento o aluno ao contato com a natureza, extraindo todas as informações 

possíveis; 

• Trabalhar de acordo com a nossa realidade e buscando, quando necessário, soluções inovadoras; 

• Favorecer a visão crítica e ética da realidade. 

• Trabalhar de maneira integrada entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

As atividades curriculares e complementares realizadas durante a formação do Licenciado em Física 

fornecerão num primeiro momento, os conhecimentos básicos, experimentais, seqüenciais e integrados, para que o 

aluno da graduação possa desenvolver durante o curso, o espírito crítico responsável, estimulando-o para que num 

segundo momento, possa atuar de forma independente tomando como base os conhecimentos adquiridos na 

resolução de problemas.  

A organização curricular do curso de Licenciatura em Física segue o que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares, conforme recomendações do Ministério da Educação, para os Cursos de Física onde 

aproximadamente metade da carga horária é destinada a um Núcleo Comum e o restante à formação 
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pedagógica e humanística, bem como à elaboração de uma monografia de final de curso (Trabalho de 

Conclusão de Curso).  

4.1.1 NÚCLEO COMUM 

O núcleo comum é caracterizado por um conjunto de disciplinas relativas a todos os tipos de modalidade em 

Física, a saber: Física Geral, Matemática, Física Clássica, Física Moderna e disciplinas complementares tendo a 

Ciência como atividade humana. Estes conjuntos são detalhados a seguir: 

1. FÍSICA GERAL 

Aborda os conceitos, princípios e aplicações de todas as áreas da Física, enfatizando seu inarredável caráter 

experimental, contemplando práticas de laboratório, e introduzindo, gradativamente, o cálculo diferencial e integral 

como parte da linguagem matemática apropriada para sua completa formulação. Este módulo é composto das 

disciplinas: Física I, Física II, Física III, Física IV, Física Experimental I, Física Experimental II, Física Experimental III, 

Física Experimental IV e Química Geral e Experimental. 

2. MATEMÁTICA 

É o conjunto mínimo de conceitos e ferramentas matemáticas necessárias ao tratamento adequado dos 

fenômenos em Física, composto por: Cálculo II, Cálculo III, Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, Álgebra Linear, 

Probabilidade e Estatística, Equações Diferenciais Aplicada à  Física e Física Matemática. 

3. FÍSICA CLÁSSICA 

Este bloco é composto por disciplinas cujos conceitos e leis foram estabelecidas antes do século XX, a 

saber: Termodinâmica, Mecânica Clássica I e II, Eletromagnetismo (disciplinas optativas). 

4. FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

Compreende as disciplinas cujo desenvolvimento teórico e experimental ocorreu em grande parte no século 

XX, Física Moderna  e Laboratório de Física Moderna. 

A Licenciatura em Física está organizada de forma a se estabelecer um Núcleo Comum, constituído de 

unidades curriculares que abordam conceitos fundamentais de Matemática, Física e Química, conforme estabelecido 

nas Diretrizes Curriculares para o curso. Estas unidades serão ministradas em conjunto, racionalizando e 

minimizando o número de profissionais e de recursos de infra-estrutura necessários, sem comprometimento da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. De fato, este procedimento favorece a formação do licenciando, no 

sentido de promover a aquisição de sólidos conhecimentos de conteúdos de Física de nível superior que, 

ultrapassando os conteúdos ensinados no ensino médio, permitam ao futuro professor ter uma visão da importância 

dos tópicos que esteja ensinando no contexto geral da Física e de outras áreas afins. A distribuição dos conteúdos 

por área e apresentada na Tabela 3. 

                



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROJETO  PEDAGÓGICO DE CURSO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA -REFORMULAÇÃO 
36 

 

 

 Tabela 3.  Distribuição das Disciplinas por módulo dentro do núcleo comum e carga horária da prática com 

componente curricular e teoria perfazendo um total de 1500 horas sendo 1240 horas de teoria e 260 de horas aulas 

de prática experimental: 

NÚCLEO COMUM 

Física e Química Geral  H/A Teórica H/A Prática C/H 

Física I 120   120 

Física Experimental I   40 40 

Física  II 100   100 

Física Experimental II   40 40 

Física  III 120   120 

Física Experimental III   40 40 

Física IV 100   100 

Física Experimental IV   60 60 

Mecânica Clássica I 80   80 

Termodinâmica 80   80 

Química Geral e Experimental 60 20 80 

TOTAL 660 200 860 

    Matemática H/A Teórica H/A Prática C/H 

Calculo I 120   120 

Calculo II  80   80 

Calculo III 80   80 

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 60   60 

Equações Diferenciais Aplicadas à Física 80   80 

Estatística e Probabilidade 60   60 

TOTAL 480   480 

    Física Moderna e Contemporânea H/A Teórica H/A Prática C/H 

Física Moderna  100   100 

Laboratório de F. Moderna   60 60 

TOTAL 100 60 160 

TOTAL DO NÚCLEO 1240 260 1500 

 

4.1.2  NÚCLEO PEDAGÓGICO, HUMANÍSTICO E PROFISSIONALIZANTE 

 Abrange os conhecimentos da área de educação, garantindo aos licenciados uma visão geral da inserção 

do processo educativo no mundo social, político, econômico e cultural, bem como dos seus objetivos e metas dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Esses conhecimentos compreendem as teorias pedagógicas e respectivas metodologias, as tecnologias de 

informação e comunicação e suas linguagens específicas aplicadas ao ensino de Física e Ciências, bem como o 

planejamento, execução, gerenciamento e avaliação das atividades de ensino e a pesquisa sobre os processos de 

ensino aprendizagem. Envolve também o conhecimento básico dos aspectos filosóficos, éticos e legais relacionados 
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ao exercício da ação docente, subsidiando sua atuação na sociedade, com a consciência de seu papel na formação 

de cidadãos. Prepara para adequação de linguagem e produção de textos, com especial ênfase aos aspectos 

científicos e de divulgação, tendo como preocupação os aspectos gramaticais, a coesão, a coerência e as 

implicações éticas. Introduzem os alunos na busca de informações em diversas fontes, como livros. Procura articular 

conhecimentos acadêmicos, pesquisa educacional e prática educativa dentro das disciplinas relacionadas na Tabela 

4 abaixo. 

Tabela 4. Núcleo Pedagógico, Humanísticos e Profissionalizante. O Núcleo de formação pedagógica e humanística 

compreende as disciplinas: Psicologia da Educação, Língua Portuguesa, Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, 

Didática, Filosofia, Metodologia Científica, Legislação da Educacional, Sociologia, Estágio  Supervisionado I,II e III e 

História da Física. Totalizando 380 horas de teoria, 720 horas de prática e 1100 horas totais. 

 

Disciplinas  H/A Teórica H/A Prática C/H 

Metodologia Científica 20 40 60 

Didática Geral 20 40 60 

Língua Portuguesa 20 40 60 

Física computacional   60 60 

Filosofia 60   60 

Sociologia 40 20 60 

Libras 20 40 60 

Psicologia da Educação 20 40 60 

Legislação Educacional 60 
 

60 

História da Física 80   80 

Estágio Supervisionado I 40 80 120 

Estágio Supervisionado II 20 120 140 

Estágio Supervisionado III 20 120 140 

Trabalho Final de Curso 20 60 80 

Estratégia de Ensino em Física 20 60 80 

TOTAL 380 720 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROJETO  PEDAGÓGICO DE CURSO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA -REFORMULAÇÃO 
38 

 

 

4.1.3 Tabela 5- GRADE CURRICULAR  

PRIMEIRO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

1 Física  I 120 6   

2 Física Experimental I 40 2   

3 Metodologia Científica 60 3   

4 Cálculo I 120 6   

5 Língua Portuguesa 60 3   

  Total 400 20   

 

SEGUNDO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

6 Física II 100 5 1 

7 Física Experimental II 40 2 2 

8 Cálculo II 80 4 4 

9 Cálculo Vetorial e G. Analítica 60 3 4 

10 Física computacional  60 3 1 

11 Estatística e Probabilidade 60 3 4 

  Total 400 20   

 

TERCEIRO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

12 Física III 120 6 1;6 

13 Física Experimental III 40 2 2;7 

14 Cálculo III 80 4 4;8;9 

15 História da Física 80 4 5 

16 Química Geral e Experimental 80 4 1;6 

  Total 400 20   

 

QUARTO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito   

17 Física IV 100 5 1;6;12 

18 Física Experimental IV 60 3 2;7;14 

19 Termodinâmica 80 4 1;6 

20 Equações Diferen. Aplicada a Física 80 4 1;4;8;12 

21 Estratégia de Ensino em Física  80 4 1;6;10;12 

  Total 400 20   
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QUINTO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

22 Física Moderna  100 5 1,6;12;17 

23 Laboratório de Física Moderna 60 3 22 

24 Psicologia da Educação 60 3 5 

25 Didática Geral 60 3 1;5;6;12;17 

26 Estágio Supervisionado I 120 6 25 

  Total 400 20   

 

SEXTO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

27 Mecânica Clássica I 80 4 1,6;20 

28 Estágio Supervisionado II 140 7 26 

29 Legislação Educacional 60 3 5 

30 Filosofia 60 3 5,15 

31 Libras 60 3 1;6;12;17 

  Total 400 20   

 

SÉTIMO SEMESTRE 
Nº Disciplina Horas Crédito Pré-Requisito 

32 Estágio Supervisionado III 140 7 27;28 

33 Sociologia 60 3 5,29 

34 Optativa1 80 4 A VERIFICAR 

35 TCC 80 4 CURSANDO 5ºP 

  Total 360 18   

          

 CARGA HORÁRIA PARCIAL 2760 138   

          

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 10   

          

CARGA HORÁRIA TOTAL  2960 148   

 

4.1.4 Tabela 6-DISCIPLINAS OPTATIVAS  

As disciplinas optativas totalizam um total de 23 e uma carga horária individual de 80 horas. 

Nº Disciplinas  H/A Teórica H/A Prática C/H Pré-Requisito 

36 Álgebra Linear  80   80 9 

37 Anatomia Humana 60 20 80 39 

38 Biofísica 80   80 22 

39 Biologia Geral 80   80 1,16,59 

40 Bioquímica Geral  80   80 16,58 

41 Eletromagnetismo  60 20 80 13,17,20,27 

42 Eletrônica Básica 60 20 80 13,17 

43 Eletrônica  Aplicada 80   80 42 
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44 Espectroscopia Molecular  80   80 16,17,22 

45 Física da Matéria Condensada 80   80 22 

46 Física do Estado Sólido 80   80 19,22,27 

47 Física Matemática 60 20 80 14,20 

48 Física Médica 60 20 80 37,38 

49 Física Molecular 60 20 80 46 

50 Física Nuclear 60 20 80 22,46 

51 Física Tecnológica 60 20 80 22 

52 Mecânica Clássica II 60 20 80 27 

53 Mecânica Estatística 60 20 80 14,19,22,27 

54 Mecânica Quântica 60 20 80 22 

55 Mídias na Educação 60 20 80 10 

56 Nanobiotecnologia  60 20 80 22,39,40 

57 Nanomateriais  80   80 45 

58 Nanotecnologia 60 20 80 - 

59 Química Orgânica Geral 80   80 16,22 

60 Tópicos de Ensino de Ciências 80   80 - 

  TOTAL 1660 260 1920  

 

4.1.5 NÚCLEO DAS PRÁTICAS 

 A Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de Fevereiro de 2002, que regulamenta a carga horária dos cursos de 

formação de professores e que as horas de prática como componente curricular deverão ser vivenciadas ao longo do 

curso. As disciplinas que contêm as práticas no Curso de Licenciatura em Física compreendem 400 h e estão 

distribuídas ao longo do curso. O Art. 12. Diz que os cursos de formação de professores em nível superior terão a 

sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária. 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 

desarticulado do restante do curso. 

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. 

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de formação, e 

não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.  

O Parecer CNE/CES 15, de 02 de fevereiro de 2005, que dá esclarecimentos entre outras temáticas, à pratica como 

componente curricular nos cursos de graduação de formação de professores diz que a prática não deve ser 

consideras em disciplinas experimentais dentro do curso e sim em outras disciplinas que possam ser exploradas 

independentemente. A Tabela 7 resume algumas das disciplinas que envolvem as horas de práticas desde o inicio 

do curso totalizando 400 horas. 

Tabela 7-DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE PRÁTICA  

Disciplinas Contemp. H/A Teórica H/A Prática C/H 

Metodologia Científica 20 40 60 

Didática Geral 20 40 60 
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Língua Portuguesa 20 40 60 

Física computacional   60 60 

Sociologia 40 20 60 

Legislação Educacional 40 20 60 

Libras 20 40 60 

Psicologia da Educação 20 40 60 

Trabalho Final de Curso 20 60 80 

Estratégia de Ensino em Física 20 40 60 

TOTAL 220 400 620 

 

4.2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 A Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, determina (artigo 13 § 3) que o estágio curricular 

supervisionado, deverá ser realizado em Escolas de Educação Básica, a partir do início da segunda metade do 

curso. O Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Física compreende 400 h e está dividido em 03 

períodos, sendo ofertado a partir do quinto período do curso se estendendo até o sétimo período.  

 Ainda de acordo com a mesma resolução (Art 12 § 1 a 3), nos cursos de formação de professores em 

nível superior a prática docente não poderá ficar reduzida, isolada e desarticulada do restante do curso. 

Sendo assim, as atividades prático-pedagógicas e as disciplinas pedagógicas estão distribuídas ao longo de 

todo o curso, iniciando no segundo período. Dessa forma, pretende-se que os graduandos em cada 

Disciplina, pela sua especificidade faça a prática dos conteúdos ensinados, obtenham conhecimentos 

prévios e posteriormente, apliquem os conhecimentos teóricos em situações cotidianas, reais e práticas 

durante a vivência dos Estágios Pedagógicos Supervisionados.  

 As atividades dos estagiários serão inicialmente desenvolvidas na administração da escola, para que tomem 

conhecimento de todo o funcionamento do seu local de atuação posteriormente deverá conhecer o projeto 

pedagógico do curso, culminado com as atividades pedagógicas, tais como, preparação de aulas, elaboração de 

avaliações, acompanhamento das atividades dos professores em sala de aula e finalizando com a regência de 

classe. As atividades de cada momento do estágio são definidas pelo Departamento de Física observando a ementa 

da disciplina discriminada neste projeto (ver normas no anexo). Tabela 5 mostra a relação de disciplinas totalizando 

400 horas. 

 

Tabela 8. Estágios Supervisionados. 

Disciplina Teoria Prática C.H 

Estágio Supervisionado I 40 80 120 

Estágio Supervisionado II 20 120 140 

Estágio Supervisionado III 20 120 140 

TOTAL 80 320 400 
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4.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Os alunos será estimulados a desenvolverem outras atividades acadêmico-científico culturais, ligadas ou não 

aos seus aprendizados acadêmicos, tais como: 

 Formarem grupos de estudos nos laboratórios, assistidos por professores estagiários, pelos próprios 

docentes, e dessa forma desenvolvem estudos sobre o que foi ministrado em sala de aula. 

 Desenvolverem com os professores atividades esportivas e culturais: esportes, música, artes 

cênicas e outros.  

Estas atividades serão desenvolvidas pelo aluno ao longo do curso correspondendo ao total 200 horas,  de 

Atividade Acadêmico Científico- Cultural exigidas pela Resolução CNE/CP n° 2. A normatização desta atividade será 

feita pelo Departamento de Física conforme tabela 8 de pontuação abaixo: 

 

Tabela 9. Tabela de pontuação das atividades complementares. 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 

HORAS/HORAS 
REGISTRADAS 

Participação em eventos Científicos, Semana de Física  e outros eventos. Será 
computado em diferentes eventos, comprovados através da apresentação de 
certificados de participação.  

1/1 

Apresentação de trabalhos em congressos, simpósios e reuniões científicas, 
jornadas, simpósios etc. Mediante comprovante da apresentação. 

1/1 
 

Monitoria em geral. Mediante comprovante. 1/0,2 

Participação em atividades de extensão, programa de iniciação à docência PIBID e 
Programa de Educação Tutorial – PET. Mediante comprovante do tutor. 

1/0,1 

Produção de material didático-pedagógico e paradidáticos. Mediante comprovante. 1/1 

Estágio não curricular. Mediante comprovante das horas do estágio. 1/1 

Publicação de artigo em revista regional na área de ensino de física. Mediante 
comprovante. Um (01) trabalho publicado equivale a 10 horas registradas. 

1/10 

Publicação de artigo em revista nacional na área de ensino de física. Mediante 
comprovante. Um (01) trabalho publicado equivale a 10 horas registradas. 

1/20 

Publicação de artigo em revista internacional na área de ensino de física. Mediante 
comprovante. Um (01) trabalho publicado equivale a 10 horas registradas. 

1/30 

Produção de software e/ou ferramentas voltadas para o ensino de física. Um 
trabalho equivale a 40 horas. 

1/40 

Criação e manutenção de página na web, como blogs, twitter, facebook e outros 
para divulgação da Física. Um (01) trabalho na área de ensino de física publicado 
na rede equivale 10 horas registradas mediante comprovante. 

1/10 

MÍNIMO DE HORAS A SER CONSIDERADAS 200 

4.3.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

O contato com a pesquisa, mais precisamente com o método científico, propicia aos alunos uma visão mais 

ampla da Física, por ser uma atividade que exige um exercício da criatividade e busca de informações. Desde seu 
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ingresso na Instituição, os alunos serão estimulados a desenvolverem pesquisas e estudos fora do ambiente da sala 

de aula, envolvendo ou não temas já estudados. Os trabalhos de Iniciação Científica serão apresentados em 

seminários internos do Departamento de Física e em seminários externos destinados a esse tipo de trabalho. 

4.3.2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade de caráter obrigatório, onde cada terá um docente-

pesquisador como orientador, pertencente à UNIR. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ter o formato 

de Projeto de Pesquisa, a ser desenvolvido a partir do 5º período do curso quando será apresentado sob a forma de 

Monografia Científica. Para a realização dessa atividade curricular estão previstas 80 horas. O Trabalho de 

Conclusão de Curso deverá ser elaborado, apresentado e julgado de acordo com a regulamentação do Curso de 

Licenciatura Plena em Física do DFIS (ver normas nos anexos). 

 

4.4. ARTICULAÇÃO DO ENSINO COM A PESQUISA E EXTENSÃO 

A articulação entre ensino e atividade de pesquisa e extensão no curso de Licenciatura em Física tem como 

fim, propiciar oportunidades de aquisição de competências, de domínio de métodos analíticos e de habilidades para 

aprender e recriar permanentemente. Promovem um novo sentido à graduação que deixa de ser espaço de 

transmissão e de aquisição de informações para então favorecer a construção e produção do conhecimento onde o 

aluno atue como sujeito da aprendizagem. 

4.4.1 ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR AS POLÍTICAS DE PESQUISA 

As atividades de pesquisa e iniciação científica estarão integradas com o ensino e a extensão e terão sua 

produção incentivada, organizada e coordenada pelos docentes do curso. A pesquisa científica, sob a ótica de 

importância fundamental para a formação do professor, será conduzida de modo a: 

- familiarizar o aluno com os procedimentos e técnicas da investigação científica; 

- desenvolver competências e habilidades para realizar pesquisas na área de conhecimento de sua 

especialidade, estabelecendo foco principalmente no ensino e aprendizagem; 

- oportunizar o conhecimento dos processos de pesquisa como conteúdos a serem socializados com os 

alunos da educação básica; 

- oportunizar a participação dos alunos em seminários, congressos, em projetos de iniciação cientifica e 

monitoria diretamente orientados pelo corpo docente do Departamento de Física; 

- assimilar os processos de pesquisa como conteúdos a serem socializados aos alunos da educação básica.  
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4.4.2 LINHAS DE PESQUISA E ARTICULAÇÃO COM O ENSINO E A EXTENSÃO 

 As linhas de pesquisa dos Grupos de Pesquisas do Departamento de Física estão direcionadas para o 

ensino-aprendizagem de Física, educação em Física, na construção do saber docente e na investigação e 

construção de metodologias para o ensino e também em Física experimental aplicada.  

 4.4.3 GRUPOS DE PESQUISA 

Os grupos de pesquisas estão constituídos no Curso de Licenciatura em Física, da seguinte forma: 

GEPECEN-NANOBIOMAG – Grupo de Pesquisa em Ensino de Física, Nanomateriais e Nanobiomagnetismo e grupo 

de pesquisa GPFFC- Grupo de Pesquisa em Fenômenos Fototérmicos e Cristais Líquidos.  

4.4.4 POLÍTICA DE EXTENSÃO 

As atividades de extensão como ciclo de palestras, seminários, conferências, elaboração de material didático 

e instrucional nos colégios de atuação dos alunos serão atividades que contribuirão para o complemento na 

formação do discente. 

A extensão integrará objetivos comuns de modo a oportunizar ao futuro graduado o desenvolvimento de 

competências e habilidades para o desempenho de suas funções. Dessa forma, os alunos, sob a orientação de seus 

professores vivenciarão situações de forma interdisciplinar e atuarão de forma a:  

- Analisar o contexto social e direcionar programas e projetos que se integrem às necessidades do momento, 

utilizando-se de todos os recursos que a Instituição possa disponibilizar à comunidade; 

Os alunos dos Cursos de Licenciatura em Física poderão participar de atividades de extensão, através do Programa 

de Educação Tutorial em Física PET-Física e Programa de apoio à docência-PIBID, com os seguintes 

desdobramentos: 

- Participando de atividades desenvolvidas em escolas da rede pública. 

- Na organização e participação de eventos e cursos promovidos pelo Departamento à comunidade. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE 
 Os procedimentos metodológicos empregados pelos professores serão diversificados e inovadores 

abrangendo além das aulas expositivas, aulas experimentais, aulas práticas nos diferentes laboratórios (Física, e 

Física Computacional Didática).  

 O planejamento das atividades curriculares será realizado no início do período letivo, num evento 

denominado de Jornada Pedagógica, realizada pelo Departamento. Caberá aos professores apresentar ao Conselho 

de Departamento a estruturação e programação das disciplinas através da apresentação do seu Plano de Ensino 

todo semestre.  
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6. INFRA-ESTRUTURA 

6.1. HUMANA 

 A princípio o corpo docente do curso é constituído por 09 (nove) professores, todos efetivos, conforme se 

observa no quadro abaixo, sendo, quando necessário, ampliado de modo a atender as demandas, contando sempre 

com professores do quadro da UNIR: 

Tabela 10-CORPO DOCENTE  

  NOME TITULAÇÃO ÁREA 

Claudio Silva de Melo Doutor Física 

Dieime Custódia da Silva Mestre Física 

Hercília Alves Pereira Doutor Física 

Jorge Luis Nepomuceno de Lima Doutor Física 

Judes Gonçalves dos Santos Doutor Física 

Laudileni Olenka Doutor Física 

Luciene Batista da Silveira Doutor Física 

Priscilla Paci Araujo Mestre Física  

 

O Departamento de Física possui atualmente 01 (um) técnico de Laboratório de Física contratado em regime 

de dedicação exclusiva. 

Tabela 11-CORPO TÉCNICO: 

  NOME TITULAÇÃO ÁREA 

 Laffert Gomes Ferreira da Silva Licenciado Física 

 

6.2. FÍSICA 

 A estrutura Física do curso de é garantida pelos diversos espaços do campus da UNIR, onde é ofertado o 

curso de Licenciatura em Física. Os laboratórios de Didático de Física Experimental I, II, III e IV funcionam em um 

único espaço em horários pré-estabelecidos. O laboratório Física Computacional Didático funcional em espaço 

próprio. Os outros laboratórios previstos na Primeira e Segunda proposta de PPC-Física ainda demandam espaços. 

A distribuição está conforme tabela 11 abaixo: 

 

 

 

 

 

http://www.fisica.unir.br/laffert.html
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Tabela 12. Relação de infraestrutura de apoio ao curso. 

LABORATÓRIO 
(Existentes e 

Previstos) 

INFRAESTRUTURA 

Local Equipamentos e Atividades Desenvolvidas 

Laboratório Didático 
de Física 
Experimental I, II, III 
e IV 

Prédio de laboratórios 
Campus – UNIR PVH 

Os acervos de equipamentos didáticos atendem os temas: 
Cinemática, Dinâmica, Conservação da Energia, Momento, 
Rolamento, Estática, Fluidos, Calorimetria, Termometria, 
Dilatação dos corpos, Ondas, Oscilações, Óptica, 
Eletrostática, Eletrodinâmica, Diodo Laser, Grade de 
Difração. As aulas de Física Experimental I, II, III e IV, são 
desenvolvidas usando estes instrumentos. 

Laboratório de Física 

Computacional 

Didático 

Prédio de laboratórios 

Campus – UNIR PVH 

Possui quinze máquinas com sistema operacional Windows 

Vista e Office 2007. Softwares educativos e de aplicação 

cientifica como Oringin, Modellus, Interact Physics, PHET e 

outros. No local do laboratório há sinal de internet de livre 

acesso. 

Laboratório de 

Pesquisa em Ensino 

(Estratégia I e II) 

Não tem espaço próprio. 

(PREVISTO) 

Previsão de equipamentos para manufatura e manipulação 

de instrumentos paradidáticos, como preparação de material 

usando material de baixo custo e outras tecnologias 

aplicadas ao ensino de Física.  

Laboratório de 

Caracterização de 

Materiais e 

Modelagem 

Espaço provisório no prédio 

dos Laboratórios Didáticos. 

(EM INSTALAÇÃO) 

Caracterização de amostras usando as técnicas: 

Birrefringência, Susceptibilidade Molar Magnética, 

Magnetização Molar, Permeabilidade Molar Magnética e 

Fotoacústica. Desenvolvimento de Modelos Matemáticos de 

Interação de Partículas; Ajustes de curvas 

Laboratório de 

Multimídia para o 

Ensino de Física 

Espaço provisório no prédio 

dos Laboratórios Didáticos.  

Previsão de equipamentos como Televisores, vídeo cassete, 

DVD player, Gravador de DVD, Mesa de Som, DVDs, 

Filmadoras, Câmeras fotográficas, Computadores equipados 

com software para tratamento de som e vídeo. 

Desenvolvimento de material paradidático. 

Laboratório de 

Nanomateriais e 

Nanobiomagnetismo-

LNBIOMAG 

Não tem espaço próprio. 

Funciona provisoriamente 

no Laboratório de 

Farmacologia-Departamento 

de Medicina. 

Equipamentos: pHmetros, condutivimetros, centrífugas, 

estufas, capelas, aquecedores, viscosímetros, Destilador, 

Osmímetro, Retroevaporador, espectrofotômetro, uv-vis-nir, 

espectrofotômetro nir, balança, microscópio e vidrarias. 

Difratômetro de Raios-x, Raios-x de Fluorescência. 

Espectroscopia Raman e outras técnicas previstas para o 

laboratório. Desenvolvimento de novos materiais para 
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aplicação na biomedicina e tecnologia. Ambiente de acesso a 

professores e alunos do curso de Licenciatura em Física. 

Laboratório de 

Fenomenos 

Fototérmicos e 

Modelagem em 

Cristais Líquidos 

Não tem espaço próprio. 

Funciona provisoriamente 

no Laboratório 

Biogeoquímica. 

Estufa, agitador magnético e vidrarias. 

Laboratório de 

Pesquisa em Ensino 

de Física 

Espaço provisório no prédio 

dos Laboratórios Didáticos. 

Mesas de montagens de equipamentos de baixo custo. 

Furadeira, Lixadeira-esmeril. 

 

 Em Porto Velho, o Departamento de Física desenvolve suas atividades de ensino em quatros salas para as 

aulas teóricas, uma biblioteca geral com acervo bibliográfico atualizado, além de laboratório de Física Computacional 

Didático e Física Experimental. Haverá ainda investimentos em armários, softwares, aparelhos de ar condicionado, 

e na aquisição de equipamentos para as aulas teóricas (projetores de multimídia, microcomputadores, quadro 

magnético) e práticas (conjuntos específicos de experimentos de Física e equipamentos de pesquisa-ensino). Além 

disso, o acervo didático da Biblioteca será ampliado tanto no número de exemplares quanto na variedade de títulos.  
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7. POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 

A exclusão social é problema para a educação em geral e para a educação superior em particular, 

apresentando-se de modo especialmente agudo para as instituições públicas. Embora o problema extrapole a 

capacidade das universidades para enfrentá-lo e superá-lo sozinhas, não há dúvida de que a elas cabe, pela função 

que desempenham no projeto político do país, assumir com lucidez e empenho, a partir da esfera de suas 

atribuições específicas, responsabilidades e compromissos com propostas e ações destinadas a contribuir, de forma 

positiva, para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

Desse modo, coloca-se como desafio para a instituição universitária pública democratizar o acesso aos seus 

cursos, adotando estratégias que favoreçam candidatos oriundos dos grupos sociais menos favorecidos, sem 

prejuízo dos critérios de mérito que devem presidir esse processo. 

Com a finalidade de implementar uma política institucional de inclusão social, o presente Programa definiu 

como objetivos: 

• Ampliar as probabilidades de acesso dos estudantes egressos da escola pública; 

• Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam esse acesso; 

• Apoiar as escolas públicas, seus professores e alunos, mediante ações especializadas; 

• Incentivar a participação dos egressos da escola pública no processo seletivo de ingresso 

na Universidade, por meio de medidas de apoio didático-pedagógico e de divulgação; 

• Apoiar, com ações específicas, a permanência dos alunos no curso superior. 

A implementação dessa política, que articula ações em desenvolvimento com novas ações, terá caráter 

processual e pressupõe o seu acompanhamento, visando à avaliação constante, bem como possíveis reorientações 

que se façam necessárias para assegurar o alcance de seus objetivos, que se desdobram em metas e ações 

previstas após o ingresso do estudante na Universidade: 

• Promover ações voltadas para escolas e professores do Ensino Médio público 

• Envolver discentes da Licenciatura de Física em ações na escola pública 

• Apoiar cursinhos preparatórios de caráter comunitário. 

As metas propostas acima serão desenvolvidas dentro da carga horária destinada à extensão através de projetos 

feitos com esta finalidade. 

O Departamento de Física estimulará a produção de recursos didático-pedagógicos para a inclusão dos 

portadores de necessidades especiais, bem como melhorar o acesso às dependências que estão sob sua 

responsabilidade, com o objetivo de minimizar as dificuldades de acesso às dependências de salas de aula, 

biblioteca e laboratórios.  

A partir do Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 o ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais) 

nos cursos de Licenciatura torna-se obrigatório, e dessa forma, no último período letivo do curso, haverá a disciplina 
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Libras, com a carga horária de 60 horas. Ressaltamos, no entanto, a inexistência momentânea na UNIR de 

profissionais contratados para ministrar o ensino da Língua Brasileira de Sinais. 
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8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

8.1. AVALIAÇÃO DO CURSO 

  

A avaliação do curso a ser adotada deve ser no sentido amplo. Isto é, avaliação docente, discente tendo 

como referência o processo do ensino-aprendizagem de acordo com os objetivos do curso. 

A avaliação do curso será de responsabilidade do Colegiado do Curso de Licenciatura de Física, que se 

reunirá com este objetivo ao final de cada período letivo com os membros do colegiado, representação discente e 

dos técnico-administrativos, e que terá como subsidio um relatório elaborado pela Coordenação do curso, ouvindo os 

docentes, discentes e corpo técnico-administrativo. 

 

8.2.  AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO DOS DISCENTES 

A avaliação será contínua processual e diagnóstica, os instrumentos e as formas de avaliações dos 

discentes serão determinados por cada professor considerando as peculiaridades do conteúdo programático de cada 

disciplina.  

O discente será avaliado em, no mínimo, três momentos no decorrer de uma disciplina. A forma de avaliação 

deverá ser apresentada e discutida entre os docentes e os discentes no primeiro dia de aula, e as determinações 

acordadas deverão ser cumpridas.  

O conceito final será decorrente da média, que poderá ser ponderada ou aritmética (dependendo da 

situação), entre as avaliações. As avaliações poderão ser: contínuas através da participação em sala de aula; 

realizadas através de verificação formal de aprendizagem (provas escritas e práticas); por elaboração de relatórios 

de atividades de laboratório e/ou de campo; por apresentação de seminários; por organização de mini cursos e 

palestras; por elaboração de material didático; por auto-avaliação e por outras formas estabelecidas pelas normas 

superiores da UNIR. Caberá a uma Comissão composta por professores do quadro docente da UNIR, designados 

pelo Conselho do Departamento, dar parecer sobre discordâncias entre discentes e docentes quanto à forma de 

avaliação. 

  

8.3 DOS DOCENTES  

 A avaliação do corpo docente será realizada semestralmente ao final de cada período letivo, através de 

formulários anônimos, nos quais os discentes apresentarão críticas e sugestões para melhoria do ensino. Os 

formulários preenchidos serão analisados pela coordenação de curso, cada professor receberá sua avaliação e uma 

cópia será arquivada no DFIS. 
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[3] Parecer CNE/CES 1304/2001, aprovado pela Resolução CNE/CES 9/2002, de 11 de março de 2002. Outros 

pareceres e resoluções adicionais são listados a seguir (Anexos). 

[4] Parecer CNE/CES nº 136, de 4 de junho de 2003.  

[5]  Parecer CNE/CES776/97, que trata da orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação; 

[6] Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003.  

[7] Parecer CNE/CES 146/2002. 

[8] Parecer CNE/CES nº 776, de 3 de dezembro de 1997. Orientação sobre as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação. 

[9] Parecer CNE/CP 9, aprovado em 8 de maio de 2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares para a Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior. 

[10] Parecer CNE/CP 21, de 6 de agosto de 2001, que define regras para a duração e carga horária dos cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

[11] Parecer CNE/CP 27, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Cursos de 

Nível Superior. 

[12] Parecer CNE/CP 28, de 2 de outubro de 2001, o qual dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que 

estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior. 

[13] Parecer CNE/CES 583, de 04 de abril de 2001, que dá orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação. 

[14] Parecer CNE/CES 100, de 13 de março de 2002, que dá orientação a carga horária dos cursos de graduação. 

[15] Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

[16] Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

[17] Parecer CNE/CES 108, de 7 de maio de 2003, que define a duração de cursos presenciais de Bacharelado. 

[18] Parecer CNE/CES 329, de 11 de novembro de 2004, que institui a carga horária mínima dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

[19] Parecer CNE/CES 228, de 04 de agosto de 2004, que dá esclarecimentos sobre carga horária, reformulação 

curricular, computação da carga horária, estágio e formação pedagógica nos cursos de graduação. 
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