
 
 
 

Santo André, 31 de julho de 2019. 
 
 

 
Ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE) da UFABC  
 
Apresentação do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e 
Exatas (LCNE)  

 
 
Prezados(as)  
 
Tendo em vista a criação dos cursos de Licenciaturas Interdisciplinares (LI) na UFABC 

pelo Conselho Universitário (CONSUNI) em 2017, conforme Ato Decisório no151, e a aprovação 
de seus respectivos projetos pedagógicos no âmbito da Comissão de Graduação em julho de 
2019, apresentamos para análise deste Conselho de Ensino e Pesquisa o Projeto Pedagógico 
do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE).  

Como subsídio e em complemento ao documento com o Projeto Pedagógico do curso, 
seguem nossas considerações a respeito das recomendações e dos condicionantes do 
CONSUNI ao CONSEPE quando da criação das LI. 

 
Com relação à Recomendação CONSUNI no 10, de 13 de dezembro de 2017, informamos 

e esclarecemos que: 
 
1) O compartilhamento de disciplinas obrigatórias com os BI se deu na maior medida 

possível em função dos objetivos do novo curso, conforme se verifica na matriz da LCNE 
mostrada na Tabela 1. Em negro destacam-se as disciplinas compartilhadas como os BI. Vale 
ressaltar que somente uma disciplina obrigatória nova é proposta (Metodologias de Pesquisa 
em Educação) para atender uma especificidade do curso que não é contemplada por 
disciplinas já existentes na Universidade.  

O curso propõe 118 créditos dentre disciplinas de opção limitada e livres. Nos grupos de 
disciplinas de opção limitada da LCNE encontram-se as demais disciplinas obrigatórias do BCT e 
das Licenciaturas específicas, de modo a minimizar o tempo de integralização para o estudante 
que desejar cursar, além da LCNE, Licenciaturas específicas e, eventualmente, também o BCT e 
um Bacharelado correlato a uma Licenciatura específica.  

 
2) Na Tabela 2 apresentamos uma matriz sugerida para o estudante que desejar cursar a 

LCNE e o BCT. Em vermelho, destacam-se os componentes curriculares obrigatórios do BCT 
que contabilizam como opção limitada ou livre para a LCNE, em seus quadrimestres ideais de 
oferecimento.  

Verifica-se que o BCT continua com a possibilidade de ser integralizado em 3 anos. 
Nesse cenário, restam ainda 71 créditos que o estudante poderá escolher para integralizar a 
LCNE, aproveitando para cursar disciplinas de cursos específicos que pretenda concluir.  

Desse modo, em 4 anos, o estudante poderia integralizar a LCNE e o BCT e encaminhar 
parte considerável de cursos específicos. As Licenciaturas específicas realizaram estudos 



semelhantes para estimar o tempo necessário para um estudante integralizar a Licenciatura 
específica e o Bacharelado correlato. Os resultados não diferem significativamente do tempo 
atual.  

A fim de considerarmos não somente tempos de integralização idealizados, mostramos 
na Tabela 3 dados sobre o número de formados pelas Licenciaturas na UFABC, ao longo de 
toda sua história, com os respectivos tempos de integralização dos cursos que os estudantes 
realizaram. Nesse sentido, a LCNE inserida na nova estrutura formativa para professores da 
Educação Básica proposta para a UFABC, possibilita melhora significativa nos índices 
mostrados na Tabela 3. 
 
 

Tabela 1: Matriz sugerida para a LCNE explicitando-se os componentes curriculares 
obrigatórios. 

 
 

1º 
quadrimestre 

 
19  

créditos 

Ciência, 
Tecnologia e 

Sociedade 
[BI/LI] 
(3-0-4) 

BIR0603-15 

Desenvolvimento e 
Aprendizagem  

[LI] 
(4-0-4) 

NHI5001-15 

Práticas escolares 
em educação 

especial e inclusiva 
 [LI] 

(2-2-4) 
NHZ5023-18 

Bases 
Conceituais da 

Energia 
[BI/LI] 
(2-0-4) 

BIJ0207-15 
 

Bases 
Computacionais 

da Ciência  
[BI/LI] 
(0-2-2) 

BIS0005-15 

Tópicos 
Contemporâneos 

em Educação e 
Filosofia  

[LI] 
(4-0-4) 

NHZ2099-16 

2º  
quadrimestre 

 
20 

créditos 

Estrutura e 
Dinâmica 

Social 
[BI/LI] 
(3-0-4)  

BIQ0602-15 

Políticas 
Educacionais  

[LI] 
(3-0-3) 

NHI5011-13 

LIBRAS 
 [LI] 

(4-0-2) 
NHI0515-15 

História da 
Educação  

[LI] 
(4-0-4) 

NHZ5016-15 

Tecnologias da 
Informação e 

Comunicação na 
Educação [LI] 

(3-0-3) 
NHZ5019-15 

Bases 
Epistemológicas da 
Ciência Moderna  

(3-0-4)  
[BI/LI] 

BIR0004-15 

3º  
quadrimestre 

 
15 

créditos 

Estudos Étnico-
Raciais [LI] 

(3-0-4) 
BHQ0002-15 

Didática  
[LI] 

(4-0-4) 
NHI5002-15 

Metodologias de 
Pesquisa em 

Educação  
[LI] 

(2-0-4) 
 

Biodiversidade: 
interações entre 

organismo e 
ambiente 

[BCT/LCNE] 
(3-0-4) 

BCL0306-15 

Estrutura da 
Matéria 

[BCT/LCNE] 
(3-0-4) 

BIK0102-15 

 

4º  
quadrimestre 

 
15 

créditos 

Bases 
Matemáticas 
[BCT/LCNE] 

(4-0-5)  
BIS0003-15 

Base Experimental 
das Ciências 

Naturais [BCT/LCNE] 
(0-3-2) 

BCS0001-15 

Evolução e 
Diversificação da 

Vida na Terra 
[BCT/LCN] 

(3-0-4) 
BIL0304-15 

Transformações 
Químicas 

[BCT/LCNE] 
(3-2-6) 

BCL0307-15 
 

  

5º  
quadrimestre 

 
9 

créditos 

Funções de 
uma Variável 
[BCT/LCNE] 

(4-0-6) 
BCN0402-15 

Fenômenos 
Mecânicos 
[BCT/LCNE] 

(4-1-6) 
BCJ0204-15 

    

6º  
quadrimestre 

 
 

     

7º  
quadrimestre 

      

8º  
quadrimestre 

 
4 

créditos 

Práticas de 
Ensino de 
Ciências e 

Matemática no 
Ensino 

Fundamental 
[LCNE] (4-0-4) 
NHT5013-15 

    Estágio I no 
ensino 

fundamental 

9º  
quadrimestre 

 
 

    Estágio II no 
ensino 

fundamental 

10º  
quadrimestre 

 
 

    Estágio III no 
ensino 

fundamental 

11º  
quadrimestre 

 
 

     

12º  
quadrimestre 

 
 

     

 

 



Tabela 2: Matriz sugerida para Integralização da LCNE e do BCT em concomitância. 

 

1º 
quadrimestre 

 
19  

créditos 

Ciência, 
Tecnologia e 

Sociedade 
[BI/LI] 
(3-0-4) 

BIR0603-15 

Desenvolvimento e 
Aprendizagem  

[LI] 
(4-0-4) 

NHI5001-15 

Práticas escolares 
em educação 

especial e inclusiva 
 [LI] 

(2-2-4) 
NHZ5023-18 

Bases 
Conceituais da 

Energia 
[BI/LI] 
(2-0-4) 

BIJ0207-15 
 

Bases 
Computacionais 

da Ciência  
[BI/LI] 
(0-2-2) 

BIS0005-15 

Tópicos 
Contemporâneos 

em Educação e 
Filosofia  

[LI] 
(4-0-4) 

NHZ2099-16 

2º  
quadrimestre 

 
20 

créditos 

Estrutura e 
Dinâmica 

Social 
[BI/LI] 
(3-0-4)  

BIQ0602-15 

Políticas 
Educacionais  

[LI] 
(3-0-3) 

NHI5011-13 

LIBRAS 
 [LI] 

(4-0-2) 
NHI0515-15 

História da 
Educação  

[LI] 
(4-0-4) 

NHZ5016-15 

Tecnologias da 
Informação e 

Comunicação na 
Educação [LI] 

(3-0-3) 
NHZ5019-15 

Bases 
Epistemológicas da 
Ciência Moderna  

(3-0-4)  
[BI/LI] 

BIR0004-15 

3º  
quadrimestre 

 
15 

créditos 

Estudos Étnico-
Raciais [LI] 

(3-0-4) 
BHQ0002-15 

Didática  
[LI] 

(4-0-4) 
NHI5002-15 

Metodologias de 
Pesquisa em 

Educação  
[LI] 

(2-0-4) 
 

Biodiversidade: 
interações entre 

organismo e 
ambiente 

[BCT/LCNE] 
(3-0-4) 

BCL0306-15 

Estrutura da 
Matéria 

[BCT/LCNE] 
(3-0-4) 

BIK0102-15 

 

4º  
quadrimestre 

 
15 

créditos 

Bases 
Matemáticas 
[BCT/LCNE] 

(4-0-5)  
BIS0003-15 

Base Experimental 
das Ciências 

Naturais [BCT/LCNE] 
(0-3-2) 

BCS0001-15 

Evolução e 
Diversificação da 

Vida na Terra 
[BCT/LCN] 

(3-0-4) 
BIL0304-15 

Transformações 
Químicas 

[BCT/LCNE] 
(3-2-6) 

BCL0307-15 
 

  

5º  
quadrimestre 

 
20 

créditos 

Funções de 
uma Variável 
[BCT/LCNE] 

(4-0-6) 
BCN0402-15 

Fenômenos 
Mecânicos 
[BCT/LCNE] 

(4-1-6) 
BCJ0204-15 

Natureza da 
Informação  

(3-0-4) 

Geometria 
Analítica 
(3-0-6) 

Bioquímica: 
estrutura, 

propriedades e 
funções de 

biomoléculas  
(3-2-6) 

 

6º  
quadrimestre 

 
13 

créditos 

Funções de 
Várias 

Variáveis 
(4-0-4) 

Fenômenos 
Térmicos 

(3-1-4) 

Processamento da 
Informação 

(3-2-5) 

   

7º  
quadrimestre 

 
15 

créditos 

Introdução às 
Equações 

Diferenciais 
Ordinárias  

(4-0-6) 

Fenômenos 
Eletromagnéticos 

(4-1-6) 

Comunicações e 
Redes 
(3-0-4) 

Introdução à 
Probabilidade e 

à Estatística 
(3-0-4) 

  

8º  
quadrimestre 

 
7 

créditos 

Práticas de 
Ensino de 
Ciências e 

Matemática no 
Ensino 

Fundamental 
[LCNE] (4-0-4) 
NHT5013-15 

Física Quântica 
(3-0-4) 

   Estágio I no 
ensino 

fundamental 

9º  
quadrimestre 

 
3 

créditos 

 
 

Interações Atômicas 
e Moleculares 

(3-0-4) 

Projeto Dirigido 
(0-2-10) 

  Estágio II no 
ensino 

fundamental 

10º  
quadrimestre 

 
 

    Estágio III no 
ensino 

fundamental 

11º  
quadrimestre 

 
 

     

12º  
quadrimestre 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3: Histórico da UFABC em relação aos formados em suas Licenciaturas. 
 

 
 
 

Licenciatura 

 
 
 

Número total 
de formados 

 
 

Tempo médio 
de formação 
no BI (anos) 

 
 

Tempo médio 
de formação na 

licenciatura 
(anos) 

Número de 
formados 

também no 
bacharelado 
correlato ou 

outro 
bacharelado 

Tempo 
médio de 

formação no 
bacharelado 

(anos) 

Ciências 
Biológicas 

49 4,8 6,2 34 6,0 

Filosofia 14 3,5 5,0 3 4,3 

Física 12 4,6 6,8 2 + 
4 (eng.) 

5,2 

Matemática 36 4,6 5,8 3 + 
2 (eng.) +  
1 (comp.) 

6,0 

Química 44 4,25 6,4 23 + 
3 (eng. 

materiais) 

6,2 

 
Com relação ao Ato Decisório no 152 do CONSUNI, de 13 de dezembro de 2017, 

esclarecemos e entendemos que: 
 
1) Desde sua concepção, o projeto não prevê a criação de novas vagas discentes. As 

vagas seriam provenientes daquelas já existentes, destinadas atualmente às Licenciaturas 
específicas e que compõem as entradas para os BI. Assim, a proposta consiste em retirar 210 
vagas de ingresso dos BI (160 do BCT e 50 do BCH) para compor o ingresso nos novos cursos 
(LCNE e LCH). 

2) As Licenciaturas específicas já iniciaram estudos para adequação de seus projetos 
pedagógicos às LI. Conforme os encaminhamentos na CG planeja-se completar a revisão dos 
projetos pedagógicos das Licenciaturas específicas até o início dos novos cursos de LI. 

 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam pertinentes 

em relação ao projeto da LCNE, com a convicção deste se tratar de um importante avanço na 
tarefa institucional da UFABC relacionada à formação de professores para a Educação Básica. 

 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Zanotello 
NDE e Coordenação pró-tempore  

Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas 
 


