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APRESENTAÇÃO

Os atuais cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física da UFSM é resultado da
evolução do Curso de Licenciatura em Física que foi absorvido da então Faculdade
Imaculada Conceição (FIC) no final da década de 60. A primeira turma de egressos foi
no ano de 1972, há trinta e cinco (35) anos. A evolução dos Cursos ocorreu em
paralelo com a evolução do próprio Departamento de Física da UFSM, cujo perfil foi
fortemente modificado ao longo das décadas de 80 e inicio dos anos 90, culminando com
a implantação da Pós-Graduação “stricto sensu” em 1994.

Com a criação do Curso de Bacharelado em Física a Licenciatura aos pouco foi
adquirindo  identidade  própria,  ou  seja,  deixando  de  ser  um  bacharelado  sem  as
disciplinas do final do Curso, mas com as disciplinas especificas para as atividades
de educação, comumente chamadas de disciplinas pedagógicas. Com essa mesma tendência
é que a criação do Curso na modalidade a distância vem em muito a contribuir. Sem as
amarras da disponibilidade de docentes do curso presencial, fica livre o caminho para
a criação de novas disciplinas, eliminação e/ou redistribuição dos conteúdos de
outras.

O Projeto Pedagógico aqui apresentado refere-se ao curso de Licenciatura em
Física na modalidade à distância com duração de oito semestres. A proposta de grade
curricular, conseqüência do projeto político pedagógico está baseada no atual Curso
de  Licenciatura  em  Física  Diurno  e  adaptada  à  nova  realidade  delineada  pelas
diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelas peculiaridades da educação a
distância. 

Optou-se  pela  criação  de  uma  grade  curricular  que  contempla  os  conteúdos
necessários para dar ao licenciado uma boa formação básica em física e também a
compreensão da evolução da ciência física nas últimas décadas. O projeto do curso
prevê que o futuro professor de ensino médio deverá adquirir uma compreensão do
"modus operandi" da ciência moderna e da física em particular, mesmo que, no momento,
tais conteúdos não constem dos programas adotados no ensino médio do país. A idéia é
contribuir de forma significativa para a diminuição do analfabetismo científico que
ainda persiste como uma das características dos países em desenvolvimento.

A formação do professor precisa contemplar em seu projeto curricular uma visão
profissional ampla e integrada ente os aspectos da formação e da ação profissional.
Por isso propomos uma matriz curricular que além de uma formação básica com solidez
suficiente para qualificar tecnicamente os egressos para a prática da docência no
ensino  médio  e  prepara-los  para  a  adaptação  necessária  a  evolução  da  ciência.
Contempla amplamente a prática educativa com as disciplinas Unidades de Conteúdo de
Física, Instrumentação para o Ensino e, de acordo com as diretrizes pedagógicas para
as licenciaturas, quatrocentos e cinco horas de Estagio Supervisionado.

Por fim, e não menos importante, o presente Projeto Pedagógico da Licenciatura
em Física na modalidade a distância visa promover a expansão do compromisso da UFSM
além do espaço limitador ao campus universitário.

JUSTIFICATIVA

Este  Projeto  Pedagógico,  que  tem  por  objetivo  a  criação  do  Curso  de
Licenciatura em Física na modalidade à distância, justifica-se inicialmente pela
política  do  Ministério  da  Educação  que,  através  da  Secretaria  de  Educação  a
Distância,  implantou  o  Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB)  “visando  à
democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior público e
gratuito no País, bem como de projetos de pesquisas e de metodologias inovadoras de
ensino”.

O Projeto Pedagógico aqui apresentado esta adaptado à nova realidade delineada
pelas diretrizes do MEC/Conselho Nacional de Educação e em acordo com o programa da
Secretaria de Educação a Distância para o “Sistema Universidade Aberta do Brasil -
UAB”,  “visando  à  democratização,  expansão  e  interiorização  da  oferta  de  ensino
superior  público  e  gratuito  no  País,  bem  como  de  projetos  de  pesquisa  e  de



metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a área de formação inicial
e continuada de professores da educação básica” (Edital num. 01/2005-SEED/MEC).

O projeto está baseado nas diretrizes curriculares para a formação do físico
educador e no documento emitido pela Secretaria de Educação a Distância do MEC que
define “educação a distância deve ser compreendida como atividade pedagógica que é
caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem realizado com mediação docente e
a utilização  de recursos  didáticos sistematicamente  organizados, apresentados  em
diferentes suportes tecnológicos de informação e comunicação, os quais podem ser
utilizados de forma isolada ou combinada, sem freqüência obrigatória de alunos e
professores, nos termos do Art. 47, parágrafo 3, da LDB”.

O Curso de Física Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria vem
formando licenciados, desde o ano de 1972, com muito boa colocação no mercado de
trabalho. Atuam diretamente no ensino médio e superior. Muitos alunos ingressaram em
Curso de pós-graduação e hoje atuam como pesquisadores e/ou professores do Ensino
Superior.  Isso  mostra  que  há  um  grupo  de  Professores  na  Universidade,  lotados
principalmente no Departamento de Física, que tem tradição e experiência acumulada no
trabalho com a formação de Professores de Física, o que os qualifica para a tarefa de
contribuir no sentido de diminuir a carência de professores de física no ensino
médio.

As principais razões para a implantação do Curso de Licenciatura em Física
modalidade a distância são:

-  a  ampliação  da  atuação  da  Universidade  para  além  do  seu  espaço  física
tradicional; 

- oferecer oportunidade de formação em terceiro grau para a população que,
pelos mais diversos motivos, não têm condições de freqüentar o campus da UFSM e

- principalmente, ampliar a formação de professores de física para atender as
necessidades do país.

Justificativa da Reformulação Curricular do Curso de Física Licenciatura a
Distância 

Esta reforma curricular destina-se a atender o Decreto nº 5626, de 22
de  dezembro  de  2005,  que  trata  da  inclusão  de  Libras  como  disciplina
obrigatória nos cursos de licenciatura e na Fonoaudiologia. Para tanto é
restrita a inclusão da disciplina de Libras com 60 horas-aulas, ofertadas no
oitavo semestre do Curso, para todos os alunos. 

Esta disciplina deverá substituir a correspondente carga horária de disciplinas
complementares de graduação previstas no Projeto Pedagógico anterior destinada à área
de aplicações de métodos computacionais à Física, desse modo não havendo alteração na
carga horária total do Curso.

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do Curso de Licenciatura em Física da UFSM na modalidade a

distância  é  formar  profissionais  para  atuar  no  magistério  de  nível  médio  e  em
condições de freqüentar cursos de pós-graduação na área de pesquisa em ensino de
Física.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos do Curso de Licenciatura em Física a distância:

- Oportunizar formação científica e técnica na área de ensino de Física. 

- Desenvolver atitude investigativa de modo a despertar nos alunos a busca
constante de atualização, acompanhando a rápida evolução científica na área.



- Oportunizar instrumentais teóricos e conceituais que capacitem os alunos a
planejar e desenvolver projetos de investigação e divulgação na área de ensino de
Física.

- Desenvolver e enfatizar atividades práticas e vivências educacionais nos
vários ambientes de educação de nível médio, participando do planejamento, elaboração
e implementação de atividades de ensino.

- Elaborar e/ou adaptar materiais didáticos apropriados ao ensino de física.

- Enfatizar a formação cultural e humanística, com ênfase nos valores éticos
gerais e profissionais.

- Incentivar a apresentação e publicação dos resultados científicos nas
distintas formas de expressão.

PERFIL DESEJADO DO FORMANDO

Conforme as Diretrizes Curriculares para Cursos de Física do MEC/CNE o físico,
seja qual for a sua área de atuação, deve ser um profissional:

1) Com conhecimentos sólidos e atualizados em Física. Em particular deve ser um
profissional com capacidade para buscar a atualização de conteúdos em Física através
da educação continuada, pesquisa bibliográfica e uso de recursos computacionais e
internet.

2) Capacitado a atuar no ensino de Física, planejando, executando e avaliando o
processo ensino-aprendizagem.

3) Capaz de abordar, com atitude investigativa, tanto problemas tradicionais
quanto problemas novos, e deve ser capaz de abordar fenômenos, quer do cotidiano quer
aqueles  de  interesse  puramente  acadêmicos,  partindo  de  princípios  e  leis
fundamentais,  com  preocupação  quanto  à  forma  de  ensinar  as  idéias,  conceitos  e
teorias pertinentes.

4) Capaz de criar em laboratórios didáticos ambientes que simulem as situações
encontradas no desenvolvimento da ciência em geral e da Física em particular, além de
ser  capaz  de  improvisar  e  criar  novos  experimentos  didáticos  fazendo  uso  da
integração  de  seus  conhecimentos  em  Física,  Didática,  Eletrônica  Básica,
Instrumentação para Laboratório e Computação Básica.

5)  O  Licenciado  em  Física,  em  particular,  deverá  ainda  ter  habilidades
específicas para atuar no ensino médio, desenvolvidas nas mais de 800h de disciplinas
ligadas a esta atividade (ver grade curricular nas seções seguintes), além de ter uma
sólida formação em cultura geral e humanidades.

6)  Capaz  de  manter  uma  ética  de  atuação  profissional  que  inclua  a
responsabilidade  social  e  a  compreensão  crítica  da  ciência  e  educação  como
fenômeno cultural e histórico.

Competências e Habilidades

A formação do Licenciado em Física deve contemplar as atribuições definidas
acima  de  uma  forma  ampla  o  suficiente  para  que  este  desenvolva  competências  e
habilidades segundo as expectativas atuais e, ao mesmo tempo, de uma forma flexível
para que possa adaptar-se a diferentes perspectivas futuras, tendo em vista as novas
demandas  de  funções  sociais  e  novos  campos  de  atuação  que  vêm  emergindo
continuamente. 

Competências

No  âmbito  do  presente  projeto  pedagógico,  são  essenciais  as  seguintes
competências:



- Dominar os princípios e leis fundamentais e as teorias que compõem as áreas
clássicas e as áreas modernas da Física.

-  Descrever  e  explicar,  inclusive  através  de  textos  de  caráter  didático,
fenômenos  naturais,  processos  e  equipamentos  em  termos  de  idéias,  conceitos,
princípios, leis e teorias fundamentais e gerais.

- Elaborar, selecionar e organizar material didático para o Ensino de Física.

-  Diagnosticar,  formular  e  encaminhar  a  solução  de  problemas  físicos,
experimentais  ou  teóricos,  práticos  ou  abstratos,  fazendo  uso  dos  instrumentos
laboratoriais, matemáticos e/ou computacionais apropriados.

- Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas pertinentes ao
ensino de Física, fazendo uso das estratégias apropriadas.

- Manter sua cultura geral e sua cultura científica e técnica profissional
específica atualizada.

- Manter uma ética de atuação profissional que inclua a responsabilidade social
e a compreensão crítica da ciência como fenômeno cultural e histórico.

-  Criar  em  laboratórios  didáticos  ambientes  que  simulem  as  situações
encontradas no desenvolvimento da ciência em geral e da Física em particular, além de
ser  capaz  de  improvisar  e  criar  novos  experimentos  didáticos  fazendo  uso  da
integração  de  seus  conhecimentos  em  Física,  Didática,  Eletrônica  Básica,
Instrumentação para Laboratório e Computação Básica.

Habilidades

O desenvolvimento das competências apontadas acima está associado à aquisição
das seguintes habilidades:

- Utilizar a Matemática como linguagem para a expressão das leis que governam
os fenômenos naturais.

- Elaborar argumentos lógicos baseados em princípios e leis fundamentais para
expressar idéias e conceitos físicos, descrever fenômenos naturais, equipamentos e
procedimentos  de  laboratório,  apresentar  resultados  científicos  na  forma  de
relatórios, artigos, seminários e aulas de caráter didático.

- Elaborar planejamentos para atividades didáticas e os materiais didáticos
experimentais, os textos e os roteiros correspondentes.

- Ver a educação como um processo em espiral onde cada novo conteúdo só pode
ser introduzido com base em conteúdos aprendidos anteriormente.

- Abordar criticamente conteúdos e métodos da Física, textos didáticos e de
divulgação,  estrutura  de  cursos  e  tópicos  de  ensino,  procedimentos  e  roteiros
didáticos já existentes, redigindo formas alternativas para os mesmos.

- Propor modelos físicos e utilizá-los na visualização e na explicação dos
fenômenos naturais, reconhecendo seu domínio de validade, interpretar gráficos e
representações visuais figurativas ou abstratas.

- Resolver problemas experimentais, do seu reconhecimento até a análise de
resultados e formulação de conclusões.

- Utilizar recursos de informática, inclusive uma linguagem de programação
científica e noções de interligação do computador com o mundo físico externo em
experimentos.

- Reconhecer a Física como um produto histórico e cultural, reconhecer suas
relações com outras áreas de saber e de fazer e com as instâncias sociais, ontem e
hoje.



 
Vivências

O físico licenciado em formação não pode prescindir das seguintes vivências,
que tornam o processo de sua educação mais integrado:

- Realização de atividades experimentais.

- Utilização de equipamentos de informática.

-  Realização  de  pesquisa  bibliográfica,  identificando  e  localizando  fontes
relevantes com os recursos computacionais mais recentes.

- Leitura, reflexão e discussão de textos de divulgação científica.

- Elaboração de textos didáticos, artigos, comunicações técnicas e roteiros de
estudo, com o objetivo de sistematizar os conhecimentos em um dado assunto.

- Elaboração de um planejamento de atividades de ensino, sua execução em sala
de aula seguida de uma reflexão sobre todo o processo.

 

ÁREAS DE  ATUAÇÃO

 
O Licenciado em Física, como físico educador, dedica-se à discussão,

análise e disseminação do saber científico, seja através da atuação no ensino
formal de nível médio, seja através de novas formas de ensino (como vídeos,
softwares educativos, educação a distância e outros), e dedica-se, ainda, à
extensão e à pesquisa em ensino de Física.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS

1 - APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico (PP) aqui apresentado é uma adaptação para o ensino a
distancia do Projeto para o curso de Licenciatura em Física presencial diurno. Está
em acordo como as novas diretrizes curriculares formuladas pelo MEC/Conselho Nacional
de Educação e estabelece uma ordem adequada na grade curricular, transforma algumas
disciplinas  em  disciplinas  complementares  de  graduação  e  introduz  outras  mais
adequadas ao ensino a distância e ao perfil profissional proposto, qual seja, a
formação do licenciado em física. A grade permite adaptações constantes às novas
realidades e necessidades que surgirem com o avanço da sociedade e da ciência.

2 - METODOLOGIA

2.1 Etapas da Formação do Licenciando

A  estratégia  pedagógica  refere-se  às  etapas  diferenciadas  da  formação  do
licenciando. Nesta proposta, o Curso de Licenciatura Física da UFSM fica composto de
um núcleo básico e de módulos seqüenciais que tratam da licenciatura propriamente
dita. Esta tem por objetivo fundamental formar físicos educadores para atuação no
ensino médio (eventualmente no ensino fundamental) e a preparar para a continuidade
da formação.

O curso tem a carga horária de 3180 horas-aula em disciplinas regulares do
curso divididas em 2865 horas-aula em disciplinas de uma parte fixa e uma parte
flexível, esta é composta de pelo menos 195 horas-aula de disciplinas complementares
de graduação (DCGs) e 75 h de uma disciplina específica de instrumentação para EaD.
Além destas, os estudantes devem dedicar mais 120 h de carga horária incorporada
através de atividades complementares de graduação (ACGs). 

2.2 Prática de Ensino e Estágio Supervisionado



Das disciplinas da parte fixa do currículo, cerca de 495h serão dedicadas à
prática  de  ensino  como  atividade  vivenciada,  distribuídas  nas  disciplinas  de
Instrumentação para o Ensino A, B, C, D e E, nas disciplinas de Didática e Unidades
de Física I e II.

O  estágio  supervisionado  será  realizado  em  quatro  disciplinas  com  nível
crescente de envolvimento do licenciando com as atividades docentes com carga horária
de 405h no total.

2.3  Disciplinas  de  Formação  Complementar  e  Disciplinas  Complementares  de

Graduação

A  criação  das  disciplinas  complementares  de  graduação  (DCGs)  será  de
responsabilidade do Colegiado do Curso. Dentre as DGGs, o aluno deverá cumprir a
carga horária de 75 horas-aula em Tópicos de Física Contemporânea e mais 60 horas-
aula em disciplinas que abordem aplicações à física de métodos computacionais.

A formação em Fundamentos Históricos e Filosóficos da Física está contemplada
pela disciplina que tem este nome. Nesta disciplina, além de uma visão histórica da
evolução da Ciência e da Física, os alunos serão levados a discutir os fundamentos
filosóficos do fazer ciência e ensino de Física.

A coordenação do Curso deverá promover a realização de seminários e colóquios
em cada um dos pólos versando sobre Física e/ou Ensino de Física. O objetivo destas
atividades  é  possibilitar  aos  alunos  que  não  tiveram  oportunidade  de  realizar
atividades complementares de graduação através participação em projetos de pesquisa e
extensão em ensino de Física, realizem estas atividades dentro dos eventos oficiais
do curso. Estas atividades acadêmicas são de grande importância para os alunos do
curso de Física à distância.

A formação em Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação
está contemplada nas Disciplinas de Didática e Psicologia da Educação.

2.4 Atividades de Extensão Universitária

Os alunos dos cursos de Licenciatura em Física na modalidade a distância serão
estimulados  a  participar  dos  diversos  programas  de  extensão  universitária
tradicionalmente desenvolvidos pelos professores ligados ao curso de Física. Dentre
estas  atividades  está  a  aplicação  em  classe,  nas  escolas  de  ensino  médio,  das
atividades desenvolvidas nos projetos PROLICEN e FIEX.

2.5 Participação em Escolas, Encontros e Congressos de Ensino de Física

Será incentivada a participação e/ou apresentação de trabalhos de alunos em
eventos, tais como: Encontro Nacional de Ensino de Física, Escolas de Inverno e Verão
de Diversas Instituições, Jornadas Acadêmicas e Encontros de Iniciação Científica da
UFSM e de outras instituições de ensino superior.

A  participação  em  eventos  dessa  natureza  possibilita  ao  aluno  trocar
experiências e estabelecer comparações com seus pares oriundos de outras instituições
de ensino.

Será  estimulada  a  participação  dos  alunos  de  licenciatura  na  Feira  das
Profissões, evento realizado anualmente na UFSM com o objetivo de subsidiar os alunos
do ensino médio na escolha da profissão. O número de alunos que podem participar do
evento é, entretanto, limitado pelos organizadores e a participação dos estudantes
ocorrerá no planejamento e desenvolvimento de atividades junto ao estande do Curso de
Física no evento.

2.6 Normas de estágio supervisionado

2.6.1 Normas gerais

O  estágio  supervisionado  em  ensino  de  Física  será  realizado  em  quatro
disciplinas alocadas na Coordenação do Curso de Física perfazendo um total de 405



horas,  que  são  Estágio  Supervisionado  em  Ensino  de  Física  -  I  (60h),  Estágio
Supervisionado em Ensino de Física - II (75h), Estágio Supervisionado em Ensino de
Física - III (90h) e Estágio Supervisionado em Ensino de Física - IV (180h).

Estas disciplinas têm nível crescente de envolvimento do licenciando com as
atividades docentes. As atividades serão coordenadas e supervisionadas pelo professor
responsável pela disciplina, pelos tutores do pólo e pelos professores regentes de
classe.

Na disciplina Estágio Supervisionado em Física - I, o aluno deverá adquirir uma
visão clara e completa de todos os mecanismos de funcionamento da escola de ensino
médio. Na disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Física - II, o aluno deverá
aprender a realizar o planejamento de um conjunto de aulas a serem executadas frente
a alunos da escola média. Na disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Física -
III  o  aluno  deverá  aprender  a  avaliar  e  reformular  seus  próprios  planejamentos
baseando-se na observação e discussão da prática do professor

 
regente de classe. Por fim, na disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de
Física - IV, o aluno deverá executar frente a alunos do ensino médio um conjunto de
aulas previamente planejadas e supervisionadas pelo seu professor orientador e pelo
professor tutor/regente de classe.

Alunos que comprovarem o exercício de atividades regulares, incluindo regência
de  classe,  na  rede  de  ensino  médio  serão  dispensados  das  disciplinas  Estágio
Supervisionado em Ensino de Física I e II. 

2.6.2 Normas de avaliação

As  disciplinas  de  Estágio  Supervisionado  em  Ensino  de  Física  I,  Estágio
Supervisionado em Ensino de Física II, Estágio Supervisionado em Ensino de Física III
e Estágio Supervisionado em Ensino de Física IV, terão um sistema de avaliação
diferenciado. Esta avaliação será realizada através de acompanhamento do aluno no
desenvolvimento das atividades da disciplina e através de um relatório de estágio a
ser elaborado pelo aluno. No caso específico da disciplina Estágio Supervisionado em
Ensino de Física - IV, a avaliação do aluno pelo professor orientador/responsável
pelo estágio observará o cumprimento integral de todas as atividades didáticas sob
responsabilidade do aluno. Nestas disciplinas, a nota mínima para aprovação será 7,0
(sete) e não haverá exame na disciplina. Caso o aluno não tenha atingido a nota média
mínima para aprovação, terá de recuperar utilizando as facilidades oferecidas pela
Resolução 05.

3 - RECURSOS DIDÁTICOS PARA ENSINO A DISTÂNCIA

3.1 Encontro de integração

Em cada semestre letivo os encontros de integração correrão das três seguintes
formas: um encontro presencial no início do semestre com o objetivo de apresentar e
discutir as atividades do período bem como a descrição dos objetos educacionais
disponíveis no ambiente virtual; atividades desenvolvidas a distância, via ambiente
virtual  e  videoconferências;  encontro  presencial  para  avaliação  da  disciplina  e
visita  ao  Departamento  de  Física  para  possíveis  complementações  de  aulas  de
disciplinas experimentais bem como conhecer os laboratórios de ensino e pesquisa em
física.

3.2 Descrição do Material do Curso

A implantação do Curso de Licenciatura em Física a Distância terá como suporte
a infra-estrutura dos pólos, que por sua vez deverão atender aos requisitos exigidos
para  o  seu  credenciamento  conforme  chamada  pública  n.  1/2005  da  Secretaria  de
Educação a Distância do Ministério da Educação.

As atividades à distância serão desenvolvidas em ambiente virtual com o apoio
de outras linguagens e mídias como: Programas de rádio, CD-Room, Filmes em vídeo,
material impresso e teleconferência.



O material impresso refere-se ao guia acadêmico, ao guia de formação básica do
uso da plataforma e funcionamento/desenvolvimento do curso, material didático de
apoio a todas as disciplinas (cadernos didáticos, boletins).

 
3.3 Organização do ambiente virtual

O ambiente virtual consta de organizadores, funcionalidades e atividades. Aqui
faremos uma breve descrição de algumas dessas facilidades que serão disponibilizadas
para os alunos.

Oficinas - As oficinas temáticas são oferecidas como suporte técnico e pratico
aos projetos desenvolvidos de acordo com as necessidades e interesses dos professores
e/ou alunos.

Biblioteca  - Nesta área, ficam todas as referências bibliográficas do curso,
tais  como  artigos,  “links”,  teses,  dissertações,  monografias,  apresentações  e
produções dos professores e/ou alunos. As referencias permitem o download do texto
integral ou lhe encaminha diretamente ao site referenciado.

Agenda - Avisos importantes, oferecimento de oficinas, seminários, horários do
plantão de atendimento on-line e outros eventos, prazos para conclusão de estudos e
decisões de projetos que orientarão os trabalhos do curso. Esta página é muito
dinâmica e os avisos aparecem e mudam freqüentemente. O que é próprio de uma agenda.
Os professores e alunos também podem organizar seus encontros on-line no ambiente.

Plantão - O plantão é um horário regular, periódico, em que um professor
orientador ou especialista está disponível para um chat (nas salas de estudo). Os
plantões podem servir ao apoio quanto ao uso da tecnologia, bem como servir às
questões pedagógicas e administrativas.

Noticia/Evento - Acesso a anúncios importantes para os usuários do ambiente.
Essas noticias, também ficam visíveis na página inicial do curso. Esta é uma forma de
manter os usuários informados, antes mesmo de terem ingressado no ambiente do curso
com seus nomes e senhas de acesso.

Ferramentas - Links para download de software (aquisição gratuita na Internet –
Freeware e shareware) e plugins necessários no decorrer do curso.

Chat - Espaço virtual para debates síncronos.

E-mail - Cadastro on-line que permite o envio de mensagens para administração,
com os membros pertencentes a todos os alunos, professores, tutores, monitores,
orientadores e plantonistas, conforme opção que o usuário escolher.

Webfólio (portfólio) - O Webfólio é o espaço onde é registrado o processo de
aprendizagem do grupo, durante o desenvolvimento de todas as atividades do curso.
Relacionado a este espaço há um espaço de orientação e contribuições. O Webfólio
permite o envio e alteração de textos, planilhas, paginas WEB e quaisquer outros
arquivos.

Blocos de Notas - O bloco de notas é como um “caderno de rascunho”, onde
professores e alunos podem fazer anotações pessoais ou escrever lembretes entre seus
colegas. O “bloco de notas” somente é visto pelos participantes de cada projeto.

3.4 Apoio à aprendizagem

Considerando que na educação a distância o estudante se encontra fisicamente
distante do professor e de seus colegas e, que o mesmo deve estudar sozinho o maior
tempo possível, torna-se relevante apresentar-lhe um grande leque de alternativas que
estimulem e garantam um alto grau de interatividade entre tutores e alunos, tutores e
professores e entre os alunos.
 

Nesse cenário a tutoria constitui-se em uma ferramenta muito importante, pois
ela  pode  ser  vista  como  a  possibilidade  de  uma  educação  individualizada  e
cooperativa.



A tutoria desempenha uma função de mediação entre o estudante, o material
didático e o professor, e também entre os estudantes, na busca de uma comunicação
cada vez mais ativa e personalizada.

Cabe ao tutor estimular, motivar e orientar o estudante a acreditar em sua
capacidade de organizar sua atividade acadêmica e de auto-aprendizagem, oferecendo
suporte  necessário  para  que  este  possa  superar  os  problemas,  tanto  no  que  diz
respeito à compreensão dos temas, quanto na adaptação a essa modalidade de ensino.

3.4.1 Comunicação entre alunos, tutores e professores

Na modalidade a distância as interações serão efetivadas via ambiente virtual,
além de videoconferências ou outras midias. Será intensificado o uso de serviços da
Internet:  correio  eletrônico,  lista  de  discussão,  fóruns  de  debate,  comunicação
síncronas e assíncronas e, ao mesmo tempo será organizado um repositório de produtos,
relatórios de experiências, textos e “portfólio”. A partir da produção dos próprios
estudantes, como registro de suas atividades e coleta de informações.

No  curso,  os  professores  poderão  assumir  papéis  diversificados,  porem
interdependentes:  como  especialistas  em  conteúdos,  planejando  e  produzindo  os
materiais didáticos e oferecendo suporte dentro de seu campo de especialização; como
formadores, apoiando a aprendizagem dos alunos mediante o uso de estratégias de
resolução de problemas e novas alternativas criativas e originais de soluções e como
articuladores,  dinamizando  as  interações  necessárias  entre  alunos  e  tutores  nas
sucessivas etapas de realização da disciplina.

No papel de articuladores, os formadores buscarão identificar possíveis áreas
de interesse e/ou necessidades dos aprendizes, articulando-as no sentido de promover
situações  que  apontem  possíveis  intersecções  entre  os  conhecimentos,  projetos,
seminários, palestras entre outras maneiras.

Os tutores atuarão a distância apoiando o trabalho dos professores do Curso,
devendo  ser  capacitados  para  o  uso  da  metodologia  interativa,  bem  como  aplicar
conhecimentos relativos a área de informática na educação e dinâmica de grupo.

Os tutores com atuação nos pólos devem acompanhar as atividades desenvolvidas
pelos estudantes e apoiar diretamente os alunos auxiliando no uso das diferentes
midas utilizadas. Deve fazer a ligação entre o professor e alunos e entre os alunos
Deve também ser o responsável pela disciplina no pólo.

3.4.2 Relação tutor/aluno/hora

Está previsto um tutor para cada 25 alunos, a relação professor/hora é fixada
em função da carga horária das disciplinas previstas na matriz curricular do curso.

3.4.3 Momentos presenciais

Haverá três (3) momentos presenciais para cada uma das disciplinas: abertura do
Curso, aula de laboratório (ou prática) e última avaliação parcial. 
 

A estrutura básica do momento presencial de abertura do Curso consta de uma
apresentação  da  UFSM,  do  curso,  das  questões  operacionais,  acadêmicas  e
institucionais; apresentação dos professores e alunos; familiarização com o ambiente
virtual/plataforma;  familiarização  com  o  ambiente  acadêmico;  discussão  sobre  a
organização, a programação dos estudos ao longo do curso e apresentação do primeiro
semestre do curso.

O segundo momento presencial constará de aula prática ou laboratório, será no
decurso  do  semestre  com  a  finalidade,  como  o  nome  já  diz,  de  uma  aula  com  a
utilização  de  instrumentos  de  laboratório  ou,  quando  não  for  o  caso,  uma  aula
presencial com o Professor Formador, na qual se poderá aprofundar alguns temas.

4 - AVALIAÇAO



O Curso de Física vem sendo avaliado ao longo dos últimos anos pelo Exame
Nacional de Cursos. Esta avaliação continuada será realizada a partir do corrente ano
pelo novo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior) que está sento
atualmente estruturado pelo MEC e pelo INEP. Além da avaliação oficial, o gestor do
curso de Física, seu colegiado, disporá de outros mecanismos que apresentam graus
variados de confiabilidades.

O constante monitoramento das posições assumidas pelos egressos do curso de
Licenciatura, bem como o acompanhamento dos estágios pelos supervisores fornece um
panorama fiel da qualidade de nossos formandos. Estes instrumentos de avaliação serão
intensificados no âmbito deste PP.

4.1 Avaliação do desempenho discente nas disciplinas

Em cada disciplina os alunos serão avaliados ao longo do semestre por suas
atividades, trabalhos desenvolvidos, relatórios e ao final do semestre será realizada
uma avaliação presencial.

A avaliação final do aluno será realizada por um Conselho de Classe instituído
exclusivamente para essa finalidade. Este será formado pelos professores com atuação
no semestre em que o aluno está sendo avaliado. 

O desempenho dos alunos nas disciplinas seguirá, a não ser pelas exceções
abaixo listadas, a norma geral da UFSM. A nota média mínima para aprovação sem exame
é 7,0 (sete). Os alunos com nota média menor do que 7,0 (sete) deverão submeter-se ao
exame da disciplina. Os alunos que realizarem o exame serão considerados aprovados se
a soma da nota média no semestre e a nota do exame for maior ou igual a 10 (dez).

No final do Curso, na disciplina de Estagio Supervisionado em Ensino de Física
IV, o aluno deverá redigir o Relatório de Estagio, que após aprovado será entregue na
Coordenação do Curso.

4.2 Exceções

As disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Física (A-B-C-D), Unidades de
Conteúdo de Física (I e II) e Estágio Supervisionado em Ensino de Física (I-II-III-
IV) terão um sistema de avaliação diferenciado. Nestas disciplinas, a nota mínima
para aprovação será 7,0 (sete) e não haverá exame na disciplina. Caso o aluno não
tenha atingido a nota média mínima para aprovação, terá de recuperar utilizando-se da
Resolução 05.

4.3 Avaliação dos Ingressos

Os alunos serão avaliados pelo desempenho no vestibular e também terão o seu
nível de conhecimento de Física e Matemática, relativos ao ensino médio,
avaliados mediante a aplicação de instrumentos elaborados pelo colegiado do
curso.

Esta  avaliação  tem  por  objetivo  identificar  as  possíveis  deficiências  dos
alunos ingressos no curso. Além dessas avaliações iniciais, por parte do curso de
Física, os alunos serão avaliados pelo SINAES que prevê avaliações no primeiro e
último ano do curso.

4.4 Avaliação dos Egressos

Os egressos serão avaliados pelo SINAES e pelo mercado, este constituído pelas
escolas de ensino médio, instituições de ensino superior e pelos programas de pós-
graduação de destino dos estudantes formados pelo curso de Física.

A avaliação por parte do mercado (escolas e cursos de pós-graduação) será
efetuada  através  de  instrumentos  enviados  às  instituições  de  ensino  onde  os
estudantes atuam. Para complementar as informações recebidas das escolas e manter as
informações sobre os alunos egressos do curso de Física, será criado um cadastro de
ex-alunos do Curso de Física modalidade a distância a ser mantido e atualizado pela
Coordenação do Curso. Os alunos egressos do curso serão contatados, via correio
normal e correio eletrônico, e estimulados a manter informações sobre sua atuação
profissional e titulação.



5 - SISTEMA DE GESTÃO DO CURSO

5.1 Colegiado

Formado pelo Coordenar, Coordenador Substituto, por seis (6) professores que
atuam no Curso a Distância eleitos pelos paras e por representantes discentes sendo
um (1) por pólo escolhidos pelos alunos dos respectivos pólos, obedecendo aos limites
legais para a representação discente.

O  colegiado  é  o  responsável  pela  elaboração  e  reformulações  no  Projeto
Pedagógico do Curso. Define as responsabilidades dos Docentes que atuam no Curso.

5.2 Coordenador

É o responsável pela implementação e gestão do Projeto Pedagógico, coordena os
professores/formadores das disciplinas, coordena a implantação dos cursos nos pólos,
determina a forma, obedecendo às normas da Universidade, de seleção do tutores a
distância, organiza a seleção dos tutores presenciais, supervisiona as bolsas e
relatórios dos tutores presenciais.

5.3 Coordenador substituto

O coordenador substituto substituirá o Coordenador em seus impedimentos e o
auxiliará em suas tarefas além de participar do Colegiado do Curso. 

5.4 Secretário

Apoio administrativo acadêmico à coordenação do Curso, destacando sua atuação
no  registro  dos  alunos  no  ambiente  virtual,  responsável  pelas  matriculas  e
acompanhamento dos registros acadêmicos dos alunos.

5.5 Professor Pesquisador

Também chamado de professor conteudista, é o responsável pela elaboração e
produção  do  material  didático  das  disciplinas  do  Curso,  atuará  na  formação  dos
tutores a distância de acordo com o planejamento das ações.
 

5.6 Professor Formador

É o responsável pelas disciplinas do Curso, atuará na orientação dos tutores a
distância.

5.7 Tutor a Distância

É o auxiliar do professor formador da disciplina, atuando como mediador e
orientador  das  atividades  previstas  em  cada  disciplina  e  acompanhando  o
desenvolvimento  de  cada  aluno  e  turma,  especialmente  através  dos  recursos  e
instrumentos  oferecidos  pela  Plataforma  Moodle,  bem  como  por  outras  formas  de
comunicação a distância. O tutor a distância, em 20 horas semanais, atenderá uma
disciplina com a responsabilidade de atender 25 alunos.

5.8 Tutor Presencial

O tutor presencial atuará no pólo da EAD, de preferência residente onde o Curso
é ofertado. Deve ser Licenciado em Física ou, de forma emergencial, Licenciado em
área afim. Deve ter condição de orientar os alunos nos conteúdos de um dado semestre
ou áreas de conhecimento. Deve orientar os alunos no uso da Plataforma e domine os
recursos e instrumentos didáticos utilizados. O Tutor também deve acompanhar os
alunos nas escolas durante os períodos de estágios curriculares. O número de alunos
para Tutor presencial deverá ser de 25.
 



DISCIPLINAS

1° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

01 EAD 1162 Mecânica Newtoniana E OBR (4-1) 75

02 EAD 1163 Princípios de Conservação E OBR (4-1) 75

03 EAD 1198 Instrumentação para EaD E OBR (3-2) 75

04 EAD 1171 Limites e Derivadas E OBR (5-0) 75

05 EAD 1172 Cálculo Integral E OBR (5-0) 75

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (21-4) 375

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 375**

 



 
2° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

06 EAD 1164 Física do Calor E OBR (4-2) 90

07 EAD 1165 Fluídos Oscilações e Ondas E OBR (3-1) 60

08 EAD 1170 Álgebra Linear E OBR (6-0) 90

09 EAD 1173 Aplicações de Cálculo Integral E OBR (6-0) 90

10 EAD 1187 Instrumentação para o Ensino de Física A E OBR (0-4) 60

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (19-7) 390

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 390**



 
3° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

11 EAD 1166 Carga e Corrente Elétrica E OBR (4-1) 75

12 EAD 1167 Eletromagnetismo E OBR (4-1) 75

13 EAD 1174 Integrais Triplas e Operadores Diferencias E OBR (6-0) 90

14 EAD 1175 Equações Diferenciais Lineares E OBR (6-0) 90

15 EAD 1184 Didática E OBR (5-0) 75

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (25-2) 405

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 405*



4° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

16 EAD 1188 Instrumentação para o Ensino de Física B E OBR (0-4) 60

17 EAD 1168 Ótica E OBR (4-2) 90

18 EAD 1185 Psicologia da Educação A E OBR (4-2) 90

19 EAD 1176 Aplicações de Equações Diferenciais E OBR (4-0) 60

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -60-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (12-8) 300

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 360**



 
5° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

20 EAD 1183 Química para Físicos E OBR (4-0) 60

21 EAD 1186
Políticas Públicas e Gestão na Educação 
Básica

E OBR (4-1) 75

22 EAD 1192 Unidades de Conteúdo de Física I E OBR (0-4) 60

23 EAD 1180 Relatividade Especial E OBR (4-0) 60

24 EAD 1178 Física Moderna E OBR (4-1) 75

25 EAD 1194
Estágio Supervisionado em Ensino de Física 
I

E OBR (0-4) 60

26 EAD 1189 Instrumentação para o Ensino de Física C E OBR (0-4) 60

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias
(16-
14)

450

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 450**



6° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

27 EAD 1181 Eletrônica para Físicos E OBR (2-2) 60

28 EAD 1195
Estágio Supervisionado em Ensino de Física 
II E OBR (0-5) 75

29 EAD 1169 Mecânica Clássica I E OBR (4-0) 60

30 EAD 1193 Unidades de Conteúdo de Física II E OBR (0-4) 60

31 EAD 1190 Instrumentação para o Ensino de Física D E OBR (0-4) 60

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- 75

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (6-15) 315

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 390**



7° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

32 EAD 1196
Estágio Supervisionado em Ensino de Física 
III E OBR (0-6) 90

33 EAD 1191 Instrumentação para o Ensino de Física E E OBR (0-4) 60

34 EAD 1182
Fundamentos Históricos e Filosóficos da 
Física

E OBR (4-0) 60

35 EAD 1179 Mecânica Quântica E OBR (6-0) 90

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- 120

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias
(10-
10)

300

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 420**



8° SEMESTRE

 

N Código Nome da Disciplina N/
E*

Tip
o*

(T–P) CHS

36 EAD 1197
Estágio Supervisionado em Ensino de Física 
IV E OBR (0-12) 180

37 EAD 1177 Estrutura da Matéria E OBR (5-1) 90

38 EAD 1464 Libras “D” E OBR (1-3) 60

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -x- -x-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (6-16) 330

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 330**



 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

 
Número de vagas: o número de vagas será de duzentas (200), sendo cinqüenta (50)

em cada um dos pólos.

Pólos atendidos: Faxinal do Soturno
                 Três de Maio
                 Quarai
                 Herval

Processo seletivo: a seleção dos alunos será por Vestibular de acordo com as
normas estabelecidas pela Universidade Federal de Santa Maria.

Duração do Curso: a duração do Curso será de oito (8) semestres com edição
única.
 
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

 
Os recursos humanos para o funcionamento do Curso de Licenciatura em Física na

modalidade a distância serão supridos pelos professores dos departamentos envolvidos
tradicionalmente com os cursos de física: de Matemática, de Administração Escolar, de
Psicologia do Ensino, de Metodologia do Ensino, de Educação Especial e, naturalmente,
o Departamento de Física.

Abaixo é mostrada uma tabela com as disciplinas e o docente responsável pela
mesma, bem como sua titulação.

Disciplina Docente SIAPE Título 
Primeiro Semestre

Mecânica Newtoniana Joecir Palandi 0379219 Dr UFSM
Princípios de Conservação Paulo R. Magnago 0381068 Grad UFSM
Limites e Derivadas Ivan P.M.Alves 0380654 MS UFRGS
Calculo Integral Celso A. M. da Silva 0380748 Dr UFRGS
Instrumentação para EaD Jose A. T. B. da Costa 0381899 Dr UFRGS

Segundo Semestre
Física do Calor Joecir Palandi 0379219 Dr UFSM
Fluidos, Oscilações e Ondas João Carlos Denardin 0380877 Ms UFSC
Aplicações de Calculo Integral Ivan P. M. Alves 0380654 Ms UFRGS
Álgebra Linear Inês Farias Ferreira 0382266 Dr UFRGS
Instrumentação A Paulo Roberto Magnago 0381068 Grad UFSM

Terceiro Semestre
Campo e Carga Elétrica Celso A. M. da Silva 0380748 Dr UFRGS
Eletromagnetismo José A. T. B. da Costa 0381899 Dr UFRGS
Integrais Triplas e Operadores Ivan Paulo M. Alves 0380654 Ms UFRGS
Equações Diferenciais Lineares Pedro Fusieger 1108589 Dr UFRGS
Instrumentação B João Carlos Denardin 0380877 Ms UFSC

Quarto Semestre
Ótica Jose A. T. B. da Costa 0381899 Dr UFRGS
Aplicações de Equações Dif. Pedro Fusieger 1108589 Dr UFRGS
Psicologia da Educação Ceres Karam Brum 1514374 Dr UFRGS
Instrumentação C Paulo Roberto Magnago 0381068 Grad UFSM
Estágio Supervisionado I Joecir Palandi 0379219 Dr UFSM

Quinto Semestre



Relatividade Especial Aguinaldo M. Severino 3057987 Dr USP
Física Moderna Celso A. M. da Silva 0380748 Dr UFRGS
Química para Físicos Cristiane de S. Javorsky 0382210 Dr UFRGS
Didática para Física Fabio da Purificação 1088204 Dr UFSC
Unidades de Conteúdo I João Carlos Denardin 0380877 Ms UFSC
Instrumentação D Joecir Palandi 0379219 Dr UFSM

 

Sexto Semestre
Mecânica Clássica Aguinaldo M. Severino 3057987 Dr USP
Eletrônica para Físicos Marcos A. Carara 1036586 Dr UFRGS
Políticas Publicas Myrian Cunha Krum 0379502 Ms PUCRS
Unidades de Conteúdo II Paulo Roberto Magnago 0379219 Grad UFSM
Estagio Supervisionado II João Carlos Denardin 0381068 Ms UFSC

Sétimo Semestre
Mecânica Quântica Celso A. M. da Silva 0380748 Dr. UFRGS
Fundamentos Hist. E Filosóficos Aguinaldo M. Severino 3057987 Dr USP
Instrumentação E Joecir Palandi 0379219 Dr. UFSM
Estagio Supervisionado III Paulo Roberto Magnago 0381068 Grad. UFSM

Oitavo Semestre
Estrutura da Matéria Rogério J. Baierle 3210340 Dr. USP
Estagio Supervisionado IV Joecir Palandi 0379219 Dr. UFSM
Libras “D” A definir junto ao Depto.

EDE
- -

 
RECURSOS MATERIAIS

Os  recursos  materiais  necessários  para  o  funcionamento  do  Curso  serão
disponibilizados pela estrutura de apoio ao ensino a distância da Universidade e,
secundariamente, pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas.

 SISTEMA DE   ADAPTAÇÃO CURRICULAR

 
Todas  as  disciplinas  da  matriz  curricular  serão  aproveitadas,  exceto  a

disciplina de EDE1464 - Libras “D” que deverá ser cursada de acordo com a oferta
vigente.
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