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DADOS DO CURSO 

NOME DO CURSO LICENCIATURA EM FÍSICA 

HABILITAÇÃO Licenciado em Física 

DESCRIÇÃO DO 

CURSO 

O curso confere o grau de Licenciatura em Física. O 

estudante licenciado em Física está habilitado a lecionar a 

disciplina Física na Educação Básica em todos os seus níveis 

e modalidades e a atuar em projetos de educação informal 

como museus, centros culturais e outras atividades de 

disseminação e popularização da ciência.  

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO 
2011 

REGIME 

ACADÊMICO 
Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 

(cem) dias letivos. 

NÚMERO DE 

VAGAS 
40 por semestre 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 
Noturno, de segunda a sexta. 

NÚMERO DE 

TURMAS 
1 turma semestral de 40 alunos. 

REGIME DE 

MATRÍCULA 
Semestral 

DIMENSÃO DAS 

TURMAS 

Aulas teóricas: até 50 alunos; 

Aulas práticas: até 20 alunos 

REGIME DO CURSO Sistema de créditos. 

DURAÇÃO DO 

CURSO 

Mínima: quatro anos. 

Máxima: oito anos. 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 
183 Créditos. 

CARGA HORÁRIA 2945 horas. 

 

  



1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O Câmpus Salvador, antiga sede do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET-BA), integra hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). O IFBA, por sua vez, faz parte da Rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica, que se destaca por ser referência educacional no oferecimento de ensino público, 

gratuito e de qualidade em todos os níveis e modalidade da Educação. 

O Câmpus Salvador possui uma área de 32.825 m2 com 32.104 m2 de área construída, 

comportando um complexo de pavilhões de salas de aula, laboratórios didáticos, laboratórios 

de pesquisa, oficinas, gráfica, ginásio de esporte, salas para administração e biblioteca. Possui 

uma equipe formada por aproximadamente 350 professores, como pode ser visto na Figura 1 

e 300 técnicos administrativos e atende a aproximadamente 4.500 estudantes matriculados nos 

diversos cursos oferecidos. O Câmpus destaca-se, ainda, pela autonomia na pesquisa com 

aproximadamente 30 grupos de Pesquisa e no desenvolvimento de parceria com a 

comunidade e com o setor produtivo.  

O Câmpus é sediado no bairro do Barbalho onde funciona desde 1926. Primeiro o prédio 

funcionou como Escola de Aprendizes e Artífices, depois como Escola Técnica de Salvador e 

em seguida como Escola Técnica Federal da Bahia. Em 1993 passou a ser a sede do CEFET-

BA e em 2008 tornou-se por força da lei Nº 11.892, no Câmpus Salvador.  

Atualmente o Câmpus Salvador oferece treze cursos profissionalizantes integrados ao Ensino 

Médio na área industrial e de serviços. Na modalidade PROEJA (Educação de Jovens e 

Adultos, profissionalizante integrado ao Ensino Médio) oferece o curso de Infraestrutura 

Urbana. Na Modalidade Subsequente há a oferta de seis cursos técnicos da área industrial e de 

serviços. 

A oferta de educação superior se dá em cursos de Graduação Tecnológica, Bacharelado, 

Engenharia e Licenciaturas. Atualmente são oferecidos os cursos de Graduação Tecnológica 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Radiologia; o curso de bacharelado em 

Administração; os cursos de Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e 

Engenharia Química; e os cursos de Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia e 

Licenciatura em Matemática. 

Atualmente um dos desafios do IFBA é a implantação das licenciaturas. O IFBA Câmpus 

Salvador se insere no âmbito das políticas públicas em Educação que ora são implementadas 

no País e que tem a incumbência de solucionar distorções locais na oferta de professores para 

a Educação Básica. 

A iniciativa de criar um curso de Licenciatura em Física coaduna-se com a política nacional 

de valorização do Magistério da Educação Básica, expressa no Plano Nacional de Educação e 

nos demais programas e projetos do Ministério da Educação. O eixo norteador do curso, 

portanto, é a formação de docentes comprometidos com a educação básica de qualidade e 

voltados para contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências próprias do 

ensino de Ciências, em particular do ensino de Física, nas séries finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Em seu conjunto, as Diretrizes Curriculares para a 

Formação de Professores da Educação Básica, explícitas na Resolução CNE/CP nº 1/2002, 
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indicam a centralidade, no projeto pedagógico, da escolha de conteúdos articulados com 

práticas pedagógicas compatíveis com os desafios da docência contemporânea e atentas às 

metas nacionais de formação de profissionais capacitados para o intercâmbio com pares 

altamente qualificados. O presente Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Física do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) segue os princípios das 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica e a para os 

Cursos de Física, além de estar em consonância com as diretrizes gerais e específicas contidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do próprio Instituto. 
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2. CONCEPÇÃO DO CURSO 

2.1 APRESENTAÇÃO 

O Curso Superior de Licenciatura em Física tem como objetivo formar professores de Física 

para atuar na Educação Básica em todos os seus níveis e modalidades. O licenciando 

integralizará a Licenciatura em Física em um período mínimo de quatro anos. Durante este 

período o licenciando deverá desenvolver uma sólida formação nos conteúdos científicos e 

tecnológicos ligados à Física nos seus aspectos teóricos e experimentais, paralelamente a uma 

formação didático-pedagógica adequada, com a fundamentação teórica requerida e a 

experimentação de práticas de ensino para o desenvolvimento de seu desempenho como 

Professor. 

O Curso Superior de Licenciatura em Física do Câmpus Salvador do IFBA resulta do esforço 

e compromisso de uma equipe de especialistas em educação, professores de diversos Câmpus 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Os referidos 

profissionais têm empreendido um longo processo de discussão e amadurecimento de ideias 

acerca da formação docente a ser realizada pelas licenciaturas do IFBA. A intenção é 

responder aos desafios que são colocados pela sociedade contemporânea em relação à 

escolarização dos indivíduos na área de Física, nos níveis básico e profissional. 

O MEC em seu documento “Concepções e Diretrizes para os Institutos Federais” (SETEC, 

2010) faz clara alusão à necessidade de serem construídos itinerários formativos que levem 

em conta as relações imbricadas entre Ciência e Tecnologia. A originalidade na oferta da 

Licenciatura em Física pelo IFBA reside no fato de, no interior de um ambiente que oferece 

Educação Profissional Tecnológica, se estar construindo um curso de licenciatura em uma 

ciência que possui relação intrínseca com a tecnologia. Além disso, o IFBA desenvolve várias 

pesquisas tecnológicas o que propiciará aos futuros professores vivência com o emprego da 

Física em inovações tecnológicas. Essas experiências serão aproveitadas na formação docente 

dos estudantes e também possibilitará o desenvolvimento de modelos didáticos para a 

Educação Profissional Tecnológica. 

O MEC tem desenvolvido um conjunto de ações com o objetivo de ampliar as oportunidades 

de formação de quadros para atuar na área da Educação Básica. Dentre as sinalizações mais 

expressivas está a implantação das Licenciaturas nos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia para atender as necessidades de uma realidade complexa e em transformação, 

com características específicas. Nesse contexto, essas licenciaturas precisam apresentar 

elementos diferenciais que combatam a evasão, principal causa do déficit de professores na 

área de Ciências e que também estimulem os futuros professores a se manterem no exercício 

profissional. O IFBA que possui no seu portfólio cursos técnicos integrados ao ensino médio 

será um local privilegiado para a implantação deste projeto e isto representa um compromisso 

político do IFBA no atendimento a uma demanda social. 

A partir de 2009, com a realização do I Seminário das Licenciaturas no IFBA, os esforços de 

algumas comissões dedicadas em seus respectivos Câmpus à elaboração de projetos de 

implantação das licenciaturas foram unificados. Através de um intenso trabalho de discussão 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. IFBA – Câmpus Salvador.  11 

entre as comissões responsáveis pela construção dos projetos de Licenciaturas em cada 

Câmpus do IFBA, que culminou na realização dos Seminários das Licenciaturas no IFBA, foi 

elaborado o “Catálogo das Licenciaturas do IFBA”, um projeto geral para as licenciaturas no 

IFBA que prevê uma estrutura comum às licenciaturas do Instituto, o que não inibe a 

contextualização dos cursos às realidades regionais. 

Com base no “Catálogo...”, a Comissão de Elaboração do Projeto de Implantação do Curso de 

Licenciatura em Física desenvolveu o projeto que foi apresentado ao CONSUP do IFBA em 

2010 e aprovado pela Resolução 93/2010 de 22/12/2010, sendo implantado a partir do 

segundo semestre letivo de 2011. 

A experiência com o início da implantação do curso, entre 2011.2 e 2013.1, com a oferta dos 

quatro primeiros semestres, mostrou que havia uma inadequação da distribuição da carga 

horária do curso ao longo de sua duração que dificultava o cumprimento do fluxograma 

proposto no projeto de implantação.  

O projeto inicial do curso estabelecia uma distribuição mais concentrada de horas de aula nos 

quatro primeiros semestres, com 360 a 390 horas semestrais de aulas. Para cumprir essa carga, 

eram previstas aulas aos sábados, já que só é possível atender 300 horas de aula por semestre 

tendo quatro aulas diárias de segunda a sexta. A proposta inicial previa uma carga menor para 

os quatro últimos semestres levando em conta que o aluno a essa altura estaria sendo 

requisitado em tempo fora do Instituto, em suas atividades de Estágio Supervisionado.  

Entretanto, a concentração de aulas nos primeiros semestres exigia grande esforço acadêmico 

pelos alunos no início do seu curso, justamente quando eles têm de lidar com, e superar, suas 

deficiências de formação. Além do mais, por terem aulas aos sábados, os alunos não tinham 

tempo livre no qual frequentar a biblioteca ou se reunir com os colegas. Para alguns alunos, a 

situação era ainda pior, pois, impossibilitados por motivo de trabalho de cursar as disciplinas 

aos sábados, poderiam ter seu curso inviabilizado por se tratarem de disciplinas obrigatórias. 

A partir das discussões no desenvolvidas no Colegiado e no NDE  do curso num processo que 

envolveu reuniões conjuntas com o Colegiado e o NDE do curso de Licenciatura em 

Matemática do Câmpus de Salvador, cujo projeto foi concebido em comum com o do curso 

de Física e que também passou por um processo de revisão na mesma ocasião, foi elaborada 

uma proposta de reformulação do fluxograma do curso que não aumentou a duração mínima 

do curso mas distribuiu mais equilibradamente a carga horária de aulas ao longo dos oito 

semestres. Isso não evita completamente as aulas aos sábados, mas as limitam a apenas um 

semestre em toda a duração do curso. 

O fluxograma do curso foi modificado a partir do segundo semestre letivo de 2013, quando o 

projeto inicial do curso foi alterado pela resolução do CONSUP 57/13 de 8/10/13 de acordo 

com a “Proposta de Mudança do Fluxograma e Pequenas Correções da Matriz Curricular do 

Curso Superior de Licenciatura em Física” submetida pelo Colegiado do Curso e 

Coordenação do Curso. 
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Além da mudança no fluxograma, foram também aprovadas modificações na estrutura de pré-

requisitos das disciplinas, simplificando e unificando os pré-requisitos das disciplinas comuns 

aos cursos de licenciatura em física e em matemática, a modificação do número e da carga 

horária das disciplinas optativas previstas no fluxograma inicial e outras pequenas correções 

ou ajustes ao Projeto de Implantação do Curso de Licenciatura em Física do Câmpus 

Salvador.  

O texto do PPC passou por algumas alterações em relação ao Projeto de Implantação do 

Curso em um processo contínuo de discussão ao longo dos anos de 2013 e 201, envolvendo o 

Colegiado e o NDE do curso, em particular no que diz respeito às atividades de Estágio 

Supervisionado que foram melhor definidas e especificadas e estão regulamentadas no anexo 

“Regulamento de Estágio”, aprovado na reunião do Colegiado de 27/03/14  e da Prática de 

Ensino como Componente Curricular, que foi discutida em conjunto com o NDE da 

Licenciatura em Matemática, por envolver disciplinas comuns aos dois cursos, e foi aprovada 

na reunião do Colegiado de 20/01/2014.  

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

Nos países de economia avançada, a carreira docente exerce grande atratividade entre as 

profissões, o que revela o crescente incentivo para garantir a presença de professores na 

educação básica. No Brasil, a despeito do investimento na formação de profissionais de nível 

superior na área de ciência e tecnologia, a relação entre o número de bacharéis e licenciados e 

de vagas de professores nas escolas é inferior à demanda, encontrando-se a docência entre as 

profissões vacantes a longo prazo. Esse panorama exige a valorização da licenciatura em 

áreas como a física a fim de atender à necessidade de professores formados e qualificados, 

evitando que professores ministrem disciplinas para as quais sua formação inicial é 

inadequada. No caso de Física, segundo o PNAD 2014, apenas cerca de 25,2% dos docentes 

em atuação têm licenciatura na disciplina ministrada. 

Ao simular a demanda por novos professores, tomando por base o número de turmas em 

comparação com o número de professores licenciados em cada disciplina formados pelas 

universidades, um relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE) indicava em que o 

déficit de docentes nos níveis fundamental e médio da Educação Básica ultrapassa os 250 mil 

professores. Ressalta-se ainda que esse déficit apresenta-se em perspectiva crescente em face 

da expansão expressiva da educação profissional e tecnológica.  

É notório que o crescimento do número de matrículas, nas diferentes etapas da Educação 

Básica no país durante os anos 90, denota que as políticas educacionais desde aquela década 

tiveram como prioridade o ensino fundamental. Este fato resultou no aumento do número de 

alunos concluintes deste nível de ensino e no aumento vertiginoso da demanda de vagas no 

Ensino Médio. 

O resultado do Censo do Ensino Superior do INEP (INEP, 2012) mostra que de 2009 a 2012 

houve um aumento de quase 15% no número de matrículas em cursos superiores de 
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licenciatura. Entretanto, o número de concluintes de licenciaturas diminuiu 4% entre 2010 e 

2012, agravando a situação de carência de professores formados para ministrar disciplinas 

específicas – notadamente as de Física. 

Dados do IBGE mostram que em 2012 havia em Salvador 6.228 professores do ensino médio 

para um total de 107.050 matrículas no ensino médio (IBGE, 2012). Analisando, mais 

particularmente, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP (2009) verifica-se dos 152.648 professores atuando na Educação Básica 

(ensino fundamental, médio, profissionalizante, jovens e adultos e especiais) no estado da 

Bahia, apenas 51.531possuíam nível superior. No caso de Ciências Físicas, independente de 

possuírem Licenciatura ou não, o número se reduz para 2.562 professores. É notável que o 

número de professores de Física atuando é insuficiente para atender a demanda de um estado 

que possui quase quinze milhões de habitantes, sendo três milhões apenas na Região 

Metropolitana de Salvador (RMS). 

A situação em relação aos professores de física é caracteristicamente muito grave, e na Região 

Metropolitana de Salvador apenas a Universidade Federal da Bahia (UFBA) oferece outro 

curso de Licenciatura em Física. Segundo dados levantados por ROCHA, o número total de 

professores licenciados em física formados em Salvador entre 1955 e 2011 monta a 406. Esse 

total é quase irrelevante tendo em vista a demanda por professores de física para o ensino 

médio, público e privado. 

Note-se que para esse total contribuiu significativamente a introdução do curso de 

Licenciatura em Física, Noturno, da UFBA, que a partir de 2001 formou 144 professores de 

Física. Os dados de ROCHA referem-se aos formados pela UFBA, mas até 2011 essa 

instituição era a única da região que possuía um curso de Licenciatura em Física e, até agora, 

é a única que já formou professores licenciados em Física em Salvador. 

A carência de professores na área de Física para atuar na Educação Básica e especialmente na 

educação profissional é um estigma acadêmico. A pequena demanda para ingresso no curso e 

a alta evasão são problemas que geram um distanciamento entre o ensino dessa Ciência e os 

objetivos que devem pautar o papel do professor: a formação de cidadãos críticos em relação 

ao papel desempenhado pela Ciência e Tecnologia na sociedade e a necessidade de 

fortalecimento de uma comunidade científica nacional autonôma. 

A implantação do Curso de Licenciatura em Física no Câmpus Salvador do IFBA beneficiará, 

como demonstram os números do INEP, a comunidade local, na medida em que contribuirá 

para a formação de professores plenamente qualificados para atender a demanda dos sistemas 

de ensino e proporcionando aos professores formados uma profissão e contribuindo para seu 

desenvolvimento pessoal e social. 

Um grande problema facilmente constatado e que precisa ser superado nos cursos de 

Licenciatura é a evasão escolar. As razões da evasão nesses cursos podem estar associadas a 

diversos fatores, entre eles, as condições socioeconômicas do alunado, que em sua maioria 

tem que pagar por seus cursos em instituições privadas. 
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Aliada a estas razões, ainda, pode se associar a baixa atração pela carreira de professor, com 

salários oferecidos não condizentes com o exercício da profissão (PEREIRA, 2000). Problema 

endêmico que vêm sendo tratado no âmbito das políticas públicas para a Educação. Todos 

estes problemas fazem com que o número de professores qualificados no Brasil seja pequeno 

frente às necessidades da população. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmpus Salvador, acredita que a 

criação de um curso de Licenciatura em Física, com uma metodologia que permita dar 

oportunidades para o exercício de práticas pedagógicas desde o início do curso, contribuirá de 

modo mais efetivo para a permanência dos licenciados no curso, para a formação de 

professores competentes capazes de lidar com a realidade de sala de aula e que possam 

modificar a realidade em que vivem.  

Além disto, os cursos de Licenciaturas implantados no IFBA direcionarão seus trabalhos para 

que os licenciados reflitam sobre o papel do professor, despertando não só para o ensino, mas 

também para a pesquisa em educação. Desta forma, espera-se que os alunos do curso 

valorizem a profissão escolhida e exerçam sua função de maneira crítica e responsável, ou 

seja, possam exercer plenamente seu papel na sociedade. 

O compromisso é educar para a cidadania, o que implica na realização de processos 

formativos, acima de tudo de caráter humanístico, que reconheçam o fazer estético, ético, 

político e inventivo do ser humano, suas relações com o mundo, com o outro e consigo 

mesmo. Desse modo, o presente projeto responde às exigências de formação e qualificação 

profissional requeridos pela sociedade em decorrência das atuais transformações científicas e 

tecnológicas e às demandas de formação de professores para a Educação Básica em todos os 

níveis e modalidades, bem como às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica em Nível Superior. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

O projeto deste curso de Licenciatura em Física foi elaborado em observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais pertinentes, instituídas pelo parecer CNE/CP 9/2001 e resolução 

CNE/CP 1/2002 (cursos de licenciatura), e parecer CNE/CES 1304/2002 e resolução 

CNE/CES 9/2002 (cursos de física) e está de acordo com a legislação em vigor aplicável a 

cursos superiores de licenciatura.  

A carga horária e a duração do curso estão de acordo com a resolução CNE/CP 02/2002 do 

Conselho Nacional de Educação que institui como mínimas a duração de três anos letivos e a 

carga horária de 2800 horas para os cursos de licenciatura, de graduação plena, para formação 

de professores da Educação Básica em nível superior. 

A carga horária total do curso é de 2945 horas distribuídas em no mínimo oito semestres. 

Desse total, 200 horas correspondem a atividades acadêmico-científico-culturais e 405 horas 

ao estágio supervisionado. Os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural das áreas 

de conhecimento da física, do seu ensino e da educação em geral são desenvolvidos em 2340 
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horas em disciplinas teóricas e práticas, nas quais se dedicam 400 horas à prática de ensino, 

em seus aspectos teóricos e práticos, numa perspectiva integradora das disciplinas de ensino 

de física e de física geral e experimental. As concepções que definem cada tipo de atividade 

neste Projeto são as balizadas pelos pareceres CNE/CP 27/2001 e 28/2001 e estão expressas 

nos itens 3.4 e 3.7 deste Projeto, que descrevem respectivamente o estágio supervisionado e a 

prática como componente curricular no curso de Licenciatura em Física do Câmpus Salvador 

do IFBA. 

A prática pedagógica se consolidará com a realização do estágio supervisionado em ensino de 

Física, a partir da segunda metade do Curso. Este estágio deverá ser conduzido em escolas 

oficiais da educação básica, em todos os seus níveis e modalidades e em contextos de 

educação não-formal. Alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 

poderão, em conformidade com a resolução CNE/CP 2/2002, ter redução de até 200 horas na 

carga de estágio, após análise e aprovação do Colegiado. 

Além das Diretrizes Curriculares pertinentes, os cursos de licenciatura no Brasil ainda devem 

seguir algumas exigências legais que visam abordar problemas importantes da sociedade 

brasileira e humana em geral. Dessa forma, a concepção e o funcionamento dos cursos de 

licenciatura devem observar as questões da educação das relações étnico-raciais, o princípio 

da inclusão educacional das pessoas com necessidades especiais e a problemática 

multidisciplinar do meio ambiente e da ação do homem sobre o mesmo. 

 

2.3.1 Educação das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

Discutir as relações étnico-raciais, atualmente, nas instituições de ensino superior e, 

particularmente, nos cursos de licenciatura é uma ação essencial para promover 

comportamentos mais tolerantes, antidiscriminatórios e racistas. Nesse sentido, entende-se 

que a gestão de instituições públicas de ensino superior pode ser a grande mediadora de 

concepções, atitudes e comportamentos que favoreçam a presença da diversidade, nos 

educativos, representada por: afrodescendentes, indiodescendentes, pessoas com opção sexual 

e/ou religiosa ou classe socioeconômica diferenciada, e pessoas com necessidades educativas 

específicas.  

Particularmente no que se refere aos afrodescendentes, é imprescindível e urgente debater e 

reivindicar direitos e, principalmente, denunciar as práticas veladas que ainda insistem em se 

manter na sociedade, após mais de 130 anos de desabamento oficial do sistema escravocrata, 

para assim assegurar direitos pelo atraso de acesso às oportunidades sofridas pela população 

negra, em especial.  

As instituições de ensino superior contemporâneas, diferentemente das passadas, se veem 

cercadas por uma gama de diversidade, dentre elas as de cunho cultural, regional, 

socioeconômico, religioso, entre outras. Por esse motivo, seria mais adequado criar um 

currículo no qual todas essas diferenças fossem contempladas. Encontramos na instituição 
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escolar uma diversidade de concepções subjetivas, indivíduos pertencentes a grupos étnico-

raciais variados, religiões, convicções filosóficas diversas, mas ela, apesar de reconhecer tal 

complexidade, continua impondo uma estrutura de currículo que apenas se fundamenta nos 

valores hegemônicos. Essas instituições formativas têm importante papel no sentido de formar 

profissionais, particularmente no caso das licenciaturas, que formam professores, indivíduos 

referências no campo profissional visto que instrumentalizam todos os tipos de profissionais 

que atuarão na sociedade. 

 As instituições, assim, como disseminadoras de saberes diversos, devem fundamentar-se num 

modelo de ensino centrado em valores pautados no respeito à diversidade ressaltando a 

importância de ressignificar o lugar que o negro deve ocupar a partir de agora, rejeitando toda 

e qualquer manifestação preconceituosa e racista, sendo crucial a conscientização e 

mobilização de toda a sociedade civil, e de forma mais incisiva, os cidadãos ligados 

diretamente à educação: políticos, gestores, professores, profissionais da educação, de forma 

geral. 

Os formuladores de políticas públicas de ensino, na educação escolarizada, como atualmente 

o Ministério da Educação (MEC) têm colaborado com as instituições públicas de ensino 

superior para adoção de políticas compensatórias. Santos destaca que a temática causa 

incômodo nos ambientes acadêmicos de todo país, pois se entende que tais mudanças deverão 

alterar a grade curricular dos cursos de licenciatura. (SANTOS, 2001, p. 103). 

Desde 2001 o governo brasileiro assumiu a luta contra o racismo, com ações afirmativas que 

se intensificaram com a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade 

Racial em 2003. 

A lei 10.639/03 é mais uma conquista alcançada por vários movimentos que lutaram contra a 

negação da população negra. Assim, as instituições de ensino, públicas e privadas, tem a 

obrigatoriedade de ministrar o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Nesse 

sentido, se faz necessário realizar ações que possam viabilizar de modo efetivo a conquista da 

lei, principalmente na formação de professores e de outros profissionais que lidam com a 

educação, pois se estes desconhecem e desvalorizam as relações étnico-raciais podem 

inviabilizar a implementação da lei por achar desnecessário evidenciar o debate. Como 

salienta Daniela Galdino: 

“Após três anos de aprovação da Lei 10.639/03, e apesar de todos os esforços 

do poder público em apoiar ações que garantam a sua implementação, as 

possibilidades de avanço – proporcionada pelas políticas públicas - ainda 

esbarram numa estrutura educacional despreparada para garantir as condições 
necessárias à compreensão diferenciada da história e cultura afro-brasileira. 

Considerando que boa parte dos educadores brasileiros – dadas as exigências 

legais – possuem instrução em nível superior, mas que os estudos étnico-

raciais ainda estão distantes dos currículos dos cursos de graduação, 

percebemos uma lacuna no processo formativo desses profissionais, o que 

certamente se repete nos programas de formação continuada, oferecidos pelas 

redes oficiais de ensino (estaduais e municipais) a que os mesmos estão 

vinculados.” 
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Quanto aos documentos oficiais, em relação a inclusão da temática, nas instituições de ensino 

superior, temos a CNE/CP 1/2004, de 17/06/2004, que institui: 

“§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação 

das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas 

que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer 

CNE/CP 3/2004”. 

Em 2006, o Ministério da Educação publica “Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais”, incluindo o tópico “licenciaturas”, de autoria de Rosana Batista 

Monteiro, no qual a autora relata a importância desse documento e afirma: 

“É preciso, portanto, evidenciar que todos os educadores têm a tarefa, juntos 
e apoiados pelos gestores – da escola e do sistema – de implementar a 

resolução CNE/CP1/2004 em seus espaços de atuação; (...)  A resolução deve 

ser referendada nos cursos de formação dos profissionais da educação (...), 

tanto nas atividades acadêmicas comuns a todos eles, quanto nas específicas, 

possibilitando aprofundamentos e o tratamento de temáticas voltadas à 

especificidade de cada área de conhecimento” 

(Ministério da Educação: SECAD, 2006, p. 122) 

Outro importante instrumento que reforça a necessidade da implementação das orientações do 

parecer e da resolução é o “Plano Nacional de Implementação das diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-Raciais e para o ensino da história e cultura 

afrobrasileira e africana”. Neste documento, no tópico dedicado ao ensino superior, no item 

“Ações principais para a educação superior”, destacamos a proposição e): 

“Construir, identificar, publicar e distribuir material didático e bibliográfico 
sobre questões relativas à Educação das Relações Etnicorraciais para todos os 

cursos de graduação;”  

(SEPIR: Brasília, junho de 2009, p. 53) 

Mais recentemente as universidades brasileiras vêm adotando a política de reserva de vagas 

que de certa forma contribui para o ingresso da população negra nos ambientes acadêmicos. 

Embora isso seja uma realidade é preciso discutir ainda os critérios para atender de modo 

específico a população negra, pois é sabido que a prerrogativa da autodeclararão de ser negro 

pode deixar de atender a quem realmente precisa. Além disso, pesquisas confirmam “o 

número de professores (as) negros (as) nas universidades públicas não chega a 1%” (IBASE, 

2008, p.31), o que já revela a negação de espaços em ambientes privilegiados, o que muitas 

vezes é encarado com falta de iniciativa da população negra em se instruir para ocupar 

melhores oportunidades na vida. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Câmpus Salvador, 

também possui instrumentos legais, a exemplo das Diretrizes para a Política de Assistência 

Estudantil, já aprovada pelo Conselho Superior – CONSUP – IFBA em 26/10/2010, e 

desenvolve projetos e atividades como forma de implementação da lei. O referido documento 

contempla a diversidade presente na instituição e, no que diz respeito ao recorte da temática 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. IFBA – Câmpus Salvador.  18 

das relações étnico-raciais, aponta a existência de um núcleo de estudos na área. Também 

aponta que mesmo a instituição tendo especificidade na área tecnológica deve se preparar para 

formar profissionais que possam ser tolerantes às diferenças. O que se pôde verificar de 

concreto é a reserva de vagas para afrodescendentes, índios e índio descendentes que já vem 

acontecendo desde junho de 2006. 

O projeto Todo Dia é 20 de Novembro, idealizado pelo Departamento de Apoio ao Estudante 

(DEPAE), busca concretizar o Programa Educação e Diversidade que está contemplado na 

Política de Assistência Estudantil. Para tanto a concretização do programa garantirá espaços 

de debate e ações concretas nas relações étnico-raciais no Instituto. Uma vez que a instituição 

IFBA implantou a reserva de vagas para atender alunos oriundos das classes desfavorecidas 

economicamente, afrodescendentes e índio descendentes, não poderá se ausentar da criação de 

espaços para debate em torno da temática, pois a discussão favorece o conhecimento e o 

fortalecimento da cultura negra. Assim procedendo, o IFBA estará garantindo o sucesso dos 

estudantes ingressos pela reserva de vagas. Como a Educação deve se preparar para os novos 

dilemas que se coloca diante da sociedade, o IFBA entende que, mesmo atuando 

prioritariamente na área tecnológica, deve preparar os profissionais atuantes na área da 

educação para a reflexão da diversidade presente no espaço escolar. Por isso o objetivo do 

referido projeto é “promover entre estudantes e servidores do IFBA o debate das relações 

étnico-raciais e as políticas de ações afirmativas”. Através de grupos de estudos, oficinas 

temáticas, participações em reuniões e criação de multiplicadores na temática o projeto estará 

em consonância com a Política de Assistência Estudantil.  

Assim sendo, o que o projeto busca concretizar são: o fortalecimento da autoestima, 

contribuição para a permanência, a concretização de ações para divulgação e valorização da 

cultura negra, a inserção de debates, entre outros resultados esperados. Na sua metodologia 

busca tornar os espaços de discussão o mais acessível para o envolvimento efetivo dos 

participantes de modo possibilitar a igualdade na liberdade de pensamento e expressão. Nas 

atividades estarão presentes a elaboração de programas na área de comunicação (rádio, curta e 

painéis), apresentação artística e cultural, seminários, exibição de vídeos, oficinas abertas ao 

público (estética negra, pintura, dança afro, culinária, artesanato e contos, lendas africanas), 

caminhada da consciência negra, confecção e distribuição de cartilhas educativas, promoção 

de passeios históricos e culturais e palestras abertas ao público.  

O evento Semana da Consciência Negra, que acontece desde 2006, atualmente intitulado 

Jornada das Relações Étnico-Raciais e, ainda, o Curso de Pós-Graduação em Estudos Étnicos 

e Raciais, ambas realizações dos Departamentos Acadêmico de Línguas Vernáculas e Línguas 

Estrangeiras, são iniciativas institucionais que envolvem o Grupo de Pesquisa Linguagem e 

Representação. O Grupo, formado em 2007, desenvolve diversas ações na linha de pesquisa 

“Linguagem, Literatura e Africanidade”, incluindo vários projetos de Iniciação Científica e 

cursos de extensão para que a temática História e Cultura Afro-brasileira e Africana seja 

incluído nos processos formativos dos discentes da licenciatura.  

Em relação às ações para implementação da lei no Curso de Licenciatura em Física, a 

disciplina Comunicação e Informação (LET111) propõe, em seu plano de disciplina, discutir 
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as contribuições das Línguas e Literaturas Africanas para a formação da Língua e Literatura 

Portuguesa; a temática também é abordada nas disciplinas obrigatórias História da Educação 

(EDU150) e Ciência, Tecnologia e Sociedade (EDU153). Além disso, os departamentos 

acadêmicos do Câmpus Salvador oferecem às licenciaturas as disciplinas optativas Educação 

e Relações Étnicas e Raciais: Uma Abordagem Multidisciplinar (EDU164) e História da 

Cultura Afro-Brasileira (HIS001), que dedicam um olhar aprofundado à temática da educação 

das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira. Como tema transversal, 

estará presente ou referida nas Atividades Acadêmicos Científicos Culturais (AACC), em 

atividades de pesquisa e extensão e nas ações do PIBID. 

 

2.3.2 Educação Ambiental na Licenciatura em Física 

A Licenciatura em Física do IFBA busca atender a lei n0 9.795, de 27 de abril de 1999 e o 

decreto n0 4.281 de 25 de julho de 2002 tomando a educação ambiental de modo transversal, 

contínuo e permanente em algumas disciplinas do curso. 

Dentre os vários conceitos para a Educação Ambiental, tomar-se-á neste texto o proposto no 

artigo 1 da lei n0 9.795, de 27 de abril de 1999: 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 

A necessidade de construir novos valores em torno das práticas produtivas vem da urgência 

dos problemas ambientais.  Os problemas oriundos do uso indiscriminado dos recursos 

ambientais não surgiram de um momento para o outro, mas se intensificaram com o fenômeno 

histórico da prática de fixação do homem a um determinado espaço, normalmente próximo a 

grandes rios, onde se obtenha com facilidade condições necessárias à sobrevivência humana. 

Associado a extração de matéria prima existem os resíduos oriundos das atividades 

desenvolvidas para a produção de bens materiais, também necessários à sobrevivência 

humana, os quais geram resíduos (Braga et al, 2007). 

O ápice dos problemas ambientais está relacionado a dois aspectos básicos do 

desenvolvimento da atual sociedade: a rápida expansão da população e o aumento do 

consumo de energia e matéria-prima por pessoa. Como a sociedade atual herdou o acúmulo de 

prejuízos gerados pelas sociedades que lhe antecedeu somado aos prejuízos ainda gerados 

pela cultura atual, surge para esta geração a tarefa de efetivar mudanças na condução do 

desenvolvimento desta sociedade. 

Nesta direção a educação ambiental surge como uma práxis estratégica, educativa e social, 

que tem como expectativa desenvolver culturas conscientes da limitação do ser humano na 

sua relação com os recursos naturais, renováveis e não renováveis, existentes no planeta. Ela 

tem a função de contribuir com a implantação de um novo padrão de civilização que 

confronta com o modelo atual da relação sociedade-natureza (LOUREIRO, 2002). E, como 
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todas as atitudes comportamentais do homem reúnem um conjunto de significados culturais 

formados e apreendidos ao longo de um processo histórico vivido por sua sociedade, torna-se 

imprescindível que a educação ambiental seja contínua e transversal, em todos os níveis da 

educação formal, tal como propõe o artigo 2 da lei 9.795/99: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

(BRASIL, 1999) 

A Física é uma das ciências aptas a contribuir com a análise complexa das questões 

ambientais, principalmente porque é uma ciência que se debruça sobre as questões da 

natureza, e é coparticipante do rumo do desenvolvimento científico e tecnológico e da 

formação da atual cultura tecnológica global (LANDULFO, 2005). Por estas características, o 

ensino de física, sem prejuízos aos tradicionais currículos, pode resgatar temas transversais 

relativos às questões ambientais as quais serão, devido à versatilidade dos problemas, 

abordados de forma interdisciplinar. 

Na formação do professor de física, a educação ambiental enquanto tema transversal a ser 

incluído no currículo tem duas funções. A primeira é a de conscientizar o cidadão quanto à 

existência dos problemas ambientais e da sua corresponsabilidade como indivíduo e membro 

de uma coletividade que pressiona este ambiente. É importante que se compreenda que todo e 

qualquer indivíduo precisa se beneficiar com os recursos naturais e deve fazê-lo de forma 

coerente, conhecendo minimamente as teorias científicas e as produções tecnológicas 

relacionados à extração e manipulação destes recursos e os resíduos gerados com estas 

atividades tanto na proporção local quanto na proporção global.  

A segunda função é a de preparar o professor para compreender que a abordagem da educação 

ambiental na etapa da Educação Básica não pode estar ‘limitada à instrumentalização e à 

sensibilização para a problemática ecológica’ (LOUREIRO, 2002, p.70), mas que as questões 

ambientais procedem do acúmulo de conhecimentos resultados das mais diversas práticas 

sociais, de várias sociedades e de várias épocas e, portanto não pode ser discutido ou estudado 

fora de um contexto social. Com esta percepção a Educação Ambiental, pode ser abordada em 

qualquer conteúdo ministrado na disciplina física, seja pensado nos aspectos históricos do 

conteúdo, quanto no desenvolvimento deste conteúdo até as suas aplicações contextuais e 

tecnológicas ao longo da história, exaltando seu caráter transversal que possibilita a ênfase a 

um projeto interdisciplinar.  

A seguir tentaremos elencar algumas possibilidades de temas transversais que podem ser 

puxados por algumas disciplinas do núcleo da Física no curso de Licenciatura em Física do 

IFBA. Nas abordagens da Introdução a Física pode suscitar discussões ambientais em torno 

dos estudos a respeito dos ciclos lunares e solares, desenvolvimento da agricultura e fixação 

do homem ao solo, assim como o desenvolvimento das primeiras máquinas simples que 

facilitaram construções que também contribuíram para o desenvolvimento das cidades. Da 

mesma forma a disciplina de Mecânica e Gravitação pode enfatizar tanto os aspectos 

históricos decorrentes do desenvolvimento de artefatos oriundos do conhecimento da 
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mecânica newtoniana quanto à introdução dos conceitos de conservação da energia e 

quantidade de movimento que podem ser relacionados aos meios de transportes, consumo de 

energia, poluição, etc. 

A poluição e o uso de combustíveis mais eficientes, ou toda a dinâmica de movimento das 

massas de ar, as questões atmosféricas tais como os gases e o efeito estufa, o ciclo do 

carbono, o balanço do sistema radiação do sistema Terra-atmosfera, etc., podem ser 

exploradas pelo estudo da matéria e da luz. Já as questões relacionadas à crise energética 

podem ser exploradas por conteúdos estudados em Eletricidade, Magnetismo e Física 

Moderna. 

 

2.3.3 Condições de acesso e políticas institucionais de inclusão. 

As últimas décadas foram marcadas por movimentos sociais importantes, organizados por 

pessoas com deficiência e por militantes dos direitos humanos, que conquistaram o 

reconhecimento do direito das pessoas com deficiência à plena participação social.  

Essa conquista tomou forma nos instrumentos internacionais que passaram a orientar a 

reformulação dos marcos legais de todos os países, inclusive do Brasil. Ao concordar com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e 

ao mostrar consonância com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, o 

Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo.  

Esses documentos ressaltam que os sistemas educativos devem ser projetados e os programas 

aplicados de modo que tenham em vista toda gama das diferentes características e 

necessidades dos alunos. Dentre os principais instrumentos nacionais que orientam a 

educação para uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica da 

educação inclusiva, destacam-se: 

 

 Constituição federal, Título VIII, artigo 208 e 227; 

 Lei nº. 7.853/1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração 

social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais; 

 Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Decreto nº. 3289/1999 que regulamenta a Lei nº. 7.853/89, que dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas 

de proteção e dá outras providências; 

 Lei 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional de Educação e estabelece objetivos e 

metas para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; 
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 Portaria nº. 3.284/2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade às pessoas com 

deficiência para instruir processos de autorização e reconhecimento de cursos e de 

credenciamento de instituições.  

 Decreto nº. 5.296/2004. Regulamenta as Leis nº. 10.048/00, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 Decreto nº. 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, que dispõe sobre o 

uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras e estabelece que os sistemas 

educacionais devem garantir o ensino de Libras em todos os cursos de formação de 

professores.  

 Decreto nº. 5.773/2006, que dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores no sistema federal de ensino.  

 Decreto nº. 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso a um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis. 

Por fim, temos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades e tem como função disponibilizar recursos e serviços de 

acessibilidade e o atendimento educacional especializado, complementar e formação dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.          

A Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do 

Câmpus Salvador do IFBA faz parte de uma política, faz parte de uma política, coordenada 

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, que visa a 

inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNEE – (Deficientes, 

Superdotados/Altas Habilidades e com Transtornos Globais do Desenvolvimento) em cursos 

de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-

graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  

Assim, a CAPNE do Câmpus Salvador tem a função de articular setores da instituição nas 

atividades inclusivas, voltadas para as pessoas com necessidades educativas específicas, além 

da criação na instituição da “cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade 

e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, atitudinais e 

linguística”.  

Nosso compromisso é, conjuntamente com a Diretoria Geral (DG), o Departamento de 

Administração (DEPAD), a Diretoria de Ensino (DE), o Departamento Pedagógico e de 

Assistência ao Estudante (DPAE) e as Coordenações de Cursos, promover condições de 

acesso e permanência dos alunos com deficiência, minimizar as barreiras arquitetônicas e 

curriculares, identificar e avaliar as soluções de tecnologias computacionais existentes para 
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apoio da aprendizagem do aluno com deficiência, a fim de que o mesmo possa desenvolver 

suas atividades didático-pedagógicas e proporcionar-lhe maior independência, qualidade de 

vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, habilidades de 

seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. 

Nesse sentido, a inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-

lhes o direito a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em 

determinados ambientes e atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de 

deficiência não deve definir a área de interesse profissional. 

De acordo com o MEC, os custos gerais, assim como o desenvolvimento das ações de 

acessibilidade nas Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, devem estar garantidos no planejamento e execução orçamentária, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no planejamento e composição do quadro de 

profissionais, nos projetos pedagógicos dos cursos, em site institucional, nas condições de 

infraestrutura arquitetônica e no acervo cultural e pedagógico acessíveis. 

 
 

2.4. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO 

As reflexões sobre a sociedade contemporânea têm apontado para a necessidade de reforma 

nos sistemas educativos, sobretudo para acompanhar e entender os processos de 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade. Em algumas dessas discussões já é 

consenso que a formação de professores, em suas diferentes modalidades, aparece como um 

dos caminhos a ser trilhado, para os países que almejam atingir as metas de crescimento.   

Mais do que um processo em si mesmo, a formação de professores repercute diretamente na 

evolução social e esta, por sua vez, apresenta-se cada vez mais complexa à medida que novos 

desenvolvimentos tecnológicos se efetivam.  

Os caminhos impostos pelos novos rumos sociais exigem continuamente o desenvolvimento 

de profissionais aptos com visão ampla dos fatos e dos problemas sociais e educacionais, e 

que possam acompanhar e participar do progresso científico. Espera-se de tais indivíduos uma 

postura crítica com relação às mudanças e que sejam capazes de dialogar sobre os riscos e 

benefícios que decorrem dos avanços científico-tecnológicos e suas implicações na sociedade. 

A concepção pedagógica dos cursos de licenciatura do IFBA leva em consideração a sua 

dupla função social: a importância instituída dos cursos de formação inicial de professores e o 

papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em questão na formação do cidadão.  

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Física foi organizada 

segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-Reflexiva, expressa na 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 18/02/2002 que institui as “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 
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de graduação plena: “A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, 

que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-

problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. (Art. 5º, Parágrafo único)”. 

Segundo essas diretrizes, a formação do Educador configura-se como um processo contínuo e 

multicultural que busca o autodesenvolvimento reflexivo a partir da valorização dos saberes 

de que são portadores. Nesta perspectiva, o professor é visto como o mediador da construção 

do conhecimento; tem, portanto, a função de organizar, coordenar e criar situações de 

aprendizagem desafiadoras e significativas, possibilitando a organização de um modelo de 

formação que permita ao futuro professor pensar criticamente a teoria e a prática do ensino e 

aprendizagem. 

O parecer CNE/CP 09/2001, que propõe as Diretrizes Curriculares para Formação de 

Professores para Educação Básica, acolhe como princípio geral 

 

...que todo fazer implica na reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se 

materialize. Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual 

dimensão – a teoria ou a prática – deve ter prioridade, muito menos qual dela deva ser o ponto de 

partida na formação do professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o 

professor, além de saber e saber fazer, deve compreender o que faz... Nessa perspectiva, o planejamento 

dos Cursos de Formação deve prever situações didáticas em que os futuros professores coloquem em 

uso os conhecimentos que aprenderão, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes 

naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares... 

 

Coerente com esta concepção surge o perfil do professor como Intelectual Crítico-Reflexivo 

que, para Libâneo (1993), deve orientar a formação do professor no sentido de desenvolver 

um profissional capaz de 

 fazer e pensar a relação teoria e prática 

 agir conscientemente numa realidade social construída; 

 preocupar-se com a apreensão dos conteúdos; 

 ter atitude e ação críticas frente ao mundo e sua atuação; 

 fazer a apreensão teórico-prática do real; e 

 refletir de forma sócio-crítica e emancipatória sobre a realidade. 

Os conteúdos veiculados pelos componentes curriculares devem ser tratados como meio e 

suporte para constituição das competências e são selecionados e ordenados para compor a 

matriz curricular visando desenvolver o conhecimento da área específica e da área 

pedagógica. O currículo do curso é constituído por uma sequência de disciplinas e atividades 

ordenadas por matrículas semestrais em uma seriação aconselhada. A duração mínima 

prevista para o curso é de quatro anos e o tempo máximo de integralização é de oito anos, 

descontado o tempo regimental de trancamento do curso. 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. IFBA – Câmpus Salvador.  25 

As disciplinas da matriz curricular foram definidas em atenção aos requisitos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais pertinentes à formação de professores de física levando em conta as 

características do IFBA e as necessidades sociais, econômicas e culturais locais. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo Geral 

O Objetivo Geral do curso é formar professores licenciados em Física habilitados a atuar na 

educação básica, em todos os seus níveis e modalidades. O profissional formado deverá ter 

sólida base científica que o possibilite a vivenciar criticamente a realidade educacional e 

experimentar novas propostas que considerem os desenvolvimentos nos campos da educação, 

da ciência e da tecnologia. Também deverá ser capaz de refletir sobre sua prática pedagógica 

e de intervir na realidade regional buscando transformá-la, objetivo esse que está em 

consonância com a proposta do Ministério da Educação para os cursos de Licenciatura 

implantados nos Institutos Federais1.  

O professor formado pelo curso de Licenciatura em Física do Câmpus Salvador do IFBA 

deverá ser um profissional com sólida formação em Física e em Educação, resultado de um 

processo que leva em conta a aquisição das habilidades e competências necessárias às 

expectativas atuais de atuação do professor bem como a capacidade de adequação a diferentes 

perspectivas de atuação futura. Para isso, esse professor deverá ter uma atitude investigativa 

em relação às diferentes formas e aos objetivos do trabalho docente e poder avaliar seu 

próprio trabalho docente e resultados, possibilitando-o corrigir seus rumos e reinventar sua 

prática tendo em vista as situações concretas que lhe desafiam. 

É desejado que o egresso compreenda a Física como uma construção lógica em harmonia com 

seus aspectos históricos, sendo capaz de analisar de forma crítica os aspectos sociais, 

ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da Física no meio social em que 

vivem. Além disso, ele deverá sempre procurar relacionar os conceitos estudados em sala de 

aula com situações do cotidiano dos seus alunos, buscando torná-los cidadãos conscientes e 

críticos. 

Deve ainda ser capaz de trabalhar em laboratório de ensino de Física e no desenvolvimento 

de atividades didáticas, através de estudos e pesquisas de natureza teórico-investigativa 

envolvendo o ensino da Física. Espera-se que professor seja capaz de contribuir com o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola em que atua, realizando trabalho 

coletivo e solidário e interdisciplinar. 

                                                
1 SETEC/MEC, Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de Licenciatura dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 2008. 
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2.5.2 Objetivos Específicos 

i. Favorecer a compreensão dos fins da educação nacional tendo em vista o 

desenvolvimento de ação coerente com as reais necessidades da escola e da sociedade 

brasileira; 

ii. Formar educadores para as constantes transformações culturais, científicas e 

tecnológicas; 

iii. Formar profissionais autônomos, críticos, reflexivos e analíticos capazes de atuar no 

ensino da Física nos vários níveis e modalidades da Educação Básica; 

iv. Oferecer os conhecimentos teóricos e práticos necessários ao desempenho eficaz da 

função docente, desenvolvendo a interdisciplinaridade nos processos de ensino e 

aprendizagem; 

v. Capacitar o discente a compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias 

relacionadas à teoria e à prática do ensino da Física no âmbito dos vários níveis e 

modalidades da Educação Básica; 

vi. Formar profissionais dotados de responsabilidade social, conscientes de seu papel de 

multiplicador de conhecimento;  

vii. Promover o respeito às diferenças, a dignidade humana, o acolhimento e o trato da 

diversidade; 

viii. Propiciar a vivência de valores humanos (partilha, cooperação, ética e solidariedade) 

necessários à construção de uma sociedade mais justa; 

ix. Estimular o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

x. Preparar profissionais capazes de promover e divulgar a Ciência e a Tecnologia como 

instrumento para construção de ideias e compreensão do mundo; 

xi. Proporcionar uma postura reflexiva em relação ao ensino da Física apontando 

problemas, sugestões, propostas metodológicas, visando à formação de profissionais 

competentes; 

xii. Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato; 

xiii. Oferecer recursos que viabilizem o desenvolvimento da prática pedagógica, com base 

nos princípios da relação teoria-prática, contextualização e da interdisciplinaridade; 
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xiv. Capacitar os alunos para a utilização, desenvolvimento e avaliação de software 

educacional e Sistema de Educação a Distância nos vários níveis e modalidades de 

ensino; 

xv. Incitar atitudes investigativas que favoreçam um processo contínuo de construção de 

conhecimentos, bem como a utilização de novas tecnologias em projetos de pesquisa e 

extensão como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes 

necessários à atuação profissional; 

xvi. Preparar o discente para o exercício do magistério suportado por tecnologias de 

informação, uso de laboratórios didáticos e fundamentos da Física; 

xvii. Estimular a leitura e promover a compreensão e a interpretação de textos, 

especialmente textos científicos; 

xviii. Promover a compreensão e a correta expressão na linguagem científica (símbolos, 

expressões, fórmulas, tabelas, gráficos, etc.); 

xix. Promover a compreensão da Ciência Física e suas relações com o contexto social, 

econômico, político, cultural e ambiental; 

xx. Avaliar os materiais e recursos didáticos; 

xxi. Ter consciência que a educação é um processo contínuo, ao longo de toda a vida, e que 

é necessário procurar oportunidades de educação continuada; 

xxii. Elaborar projetos e trabalhar coletivamente visando à melhoria da escola e 

consequentemente da realidade em que vive principalmente a realidade regional; 

xxiii. Planejar e gerenciar tempo/espaço/rotinas escolares. 

xxiv. Habilitar os discentes para empregar referenciais teóricos ligados à História e Filosofia 

da Ciência no ensino de Física. 

xxv. Contribuir para a formação de uma concepção crítica sobre a natureza da Ciência.  

 
 

2.6 PERFIL DO EGRESSO 

O licenciado em Física no IFBA deverá ter um domínio consistente dos princípios, teorias, 

métodos e leis fundamentais da Física, da natureza da ciência e do conhecimento pedagógico, 

necessários para fazer a transposição didática do saber científico utilizando e desenvolvendo 

materiais didáticos e experimentos diversos para o Ensino de Física. A formação do professor 
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licenciado em Física no IFBA deverá possibilitá-lo a desenvolver pesquisas no campo do 

Ensino de Física a partir de uma atitude reflexiva e investigativa frente aos fenômenos 

educativos e a aplicar a seu trabalho os resultados da pesquisa científica nessa mesma área. 

O diploma de graduação obtido no curso de Licenciatura em Física qualifica o licenciado a 

prosseguir na sua formação acadêmica em cursos de pós-graduação, em particular os da área 

de pesquisa em ensino de ciências e matemática. 

Levando em conta e estendendo as diretrizes curriculares pertinentes aos cursos de 

licenciatura em Física, a formação do licenciado neste curso visa desenvolver as habilidades e 

competências específicas relacionadas a seguir. 

1. Dominar conhecimentos específicos em física e suas relações com a matemática e 

outras ciências; 

2. Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, 

analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem, 

assim como aquelas externas que os influenciam; 

3. Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de 

Física na sua prática pedagógica; 

4. Estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais áreas do conhecimento no 

âmbito educacional; 

5. Articular as atividades de ensino de Física na organização, planejamento, execução 

e avaliação de propostas pedagógicas da escola; 

6. Manter atualizada sua cultura geral, científica e pedagógica, e sua cultura técnica 

específica; 

7. Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos; 

8. Dominar habilidades básicas de comunicação e cooperação; 

9. Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade 

social, (compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em 

diferentes contextos sócio-políticos, culturais e econômicos) respeitando direitos 

individuais e coletivos, diferenças culturais, políticas e religiosas e comprometendo-

se com a preservação da biodiversidade. 

10. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos 

naturais; 

11. Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de 

medições, até a análise de resultados; 

12. Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade;  
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13. Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução 

elaborada e demorada; 

14. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de 

procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados; 

15. Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem 

computacional; 

16. Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em 

medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais); 

17. Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, 

tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas; 

18. Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como 

relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras; 

19. Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas; 

20. Elaborar ou adaptar materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus 

objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais; 

21. Realizar experimentos em laboratórios; 

22. Ter experiência com o uso de equipamento de informática; 

23. Realizar pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de 

informação relevantes; 

24. Entrar em contato com ideias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências, 

através da leitura de textos básicos; 

25. Sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto através de, 

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

26. Participar da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino. 

 

2.7 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

Poderá se matricular no curso de Licenciatura em Física o concluinte do ensino médio oficial 

ou aquele que obtiver equivalência na forma da legislação educacional vigente. A forma de 

ingresso dar-se-á por: Processo de Seleção, matrícula como Aluno Especial, Transferência 

Compulsória ou Transferência Facultativa 

A admissão de alunos regulares ao curso será realizada anualmente, através de processo 

seletivo para ingresso no primeiro período do curso ou através de transferência para qualquer 

período. As Normas Acadêmicas preveem também a possibilidade de admissão de Aluno 

Especial ou Ouvinte, entendido como aquele que deseja cursar disciplinas isoladas sem 
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vínculo com o curso, condicionada à existência de vagas e a qualificação do aluno para seguir 

a disciplina. 

O Processo de Seleção obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho 

Superior do IFBA. 

A Transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela continuidade dos estudos, é 

independente de vaga especifica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os casos 

previsto em Lei. 

As Normas Acadêmicas de Ensino Superior (2007) preveem ainda o ingresso por 

Transferência Interna de alunos matriculados em outros cursos do IFBA e por Transferência 

Externa de matriculados em outras Instituições de Ensino Superior ou de Portadores de 

Diploma de Ensino Superior. Esses processos seguirão as determinações das Normas e 

dependem da existência de vagas, devendo ser propostos e acompanhados pelo Colegiado e 

ocorrerão em período definido no calendário acadêmico.  
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3. ESTRUTURA DO CURSO 

3.1 REGIME ACADÊMICO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO 

O regime acadêmico do curso é semestral, com duas entradas anuais. O prazo mínimo de 

integralização do curso é de oito (8) semestres e o prazo máximo é o dobro disso, dezesseis 

(16) semestres. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Os componentes curriculares do curso de Licenciatura em Física do Câmpus Salvador do 

IFBA consistem em disciplinas ministradas de forma semestral organizada em matriz 

curricular, e em outras atividades obrigatórias de formação como estágio docente 

supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares de cunho 

acadêmico, científico e cultural.  

Este curso de Licenciatura em Física foi concebido de forma a satisfazer ao mesmo tempo as 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física (DCN-Física), e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação 

Básica, em geral, do MEC. 

As DCN-Física preveem um curso com estrutura modular na qual o licenciado em física é um 

perfil especializado da formação em física de modo geral. As exigências das DCN-Física 

concentram-se em definir as características gerais de todos profissionais a serem formados 

pelos cursos de física nos diferentes perfis profissionais lá estabelecidos, e são menos 

específicas nos módulos definidores de ênfase, cujas “habilidades e competências 

específicas”, segundo elas, “... devem ser elaboradas pelas IES a fim de atender às exigências 

dos mercados nacionais e locais”, conferindo às IES “toda autonomia para defini-las, através 

dos conteúdos curriculares.” No caso específico da formação de professor de física, 

entretanto, vão um pouco mais além, estabelecendo que essa formação deva desenvolver “o 

planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em física, 

reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas [e] a elaboração ou adaptação 

de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos, de 

aprendizagem e educacionais”. 

As competências e habilidades básicas, comuns a todos os perfis de atuação do físico, devem 

ser adquiridas em um núcleo comum a todas as formações em perfis especializados. Tal 

núcleo comum deve representar metade da carga horária total, estabelecida pelas DCN-Física 

em um mínimo de 2400 horas, e incluir vivências integradoras, tais como a realização de 

experimentos em laboratório, uso de computadores e programas, pesquisa bibliográfica, 

elaboração de artigo ou monografia, participação e apresentação de comunicação em 

congressos, elaboração e desenvolvimento de atividade de ensino. Os conteúdos curriculares 

do núcleo comum devem estar distribuídos em “conjuntos de disciplinas relativos à física 
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geral, matemática, física clássica, física moderna e ciência como atividade humana”, que são 

detalhados pelas DCN-Física. 

AS DCN para formação de professor da Educação Básica (licenciaturas em geral) por sua vez 

definem requisitos para um curso que leve ao grau de licenciado. Essas passam a ideia de que 

a especificidade maior de um professor licenciado, em física ou de qualquer outra disciplina, é 

a de ser professor. Desde o começo do curso o aluno deve fazer disciplinas pedagógicas, de 

forma a estar teoricamente preparado para o estágio que deve ocorrer a partir do início da 

segunda metade do curso. Além disso, as DCN para formação de Professor da Educação 

Básica dão uma grande importância à dimensão prática nos cursos de licenciatura, “que 

deverá estar presente desde o início e permear toda a formação do professor”. 

Integrando as duas diretrizes, as de Física e as da Licenciatura em Geral, o projeto deste curso 

defende que desde o início estejam casadas a formação científica e a formação pedagógica. 

Isso caracteriza este curso como uma Licenciatura de fato e não, como é habitual, um curso de 

bacharelado no qual apenas nos últimos semestres os licenciandos passam a ter contato com 

disciplinas voltadas para a formação pedagógica.  

Para satisfazer ambas Diretrizes simultaneamente, a formação científico-tecnológica e a 

formação pedagógica ocorrem concomitantemente neste curso. Assim, enquanto o aluno cursa 

as disciplinas do núcleo comum das DCN-Física, que o forma com físico e inclusive deve 

habilitá-lo a seguir módulos sequenciais definidores de ênfase em outra IES, é também desde 

o começo introduzido ao universo profissional do professor. Nesta concepção do curso de 

Licenciatura em Física, as duas especificidades, a de físico e a de professor, são desenvolvidas 

de forma complementar ao longo de todo o curso. As disciplinas de formação em física geral 

e experimental são concebidas como campos privilegiados onde pode ocorrer essa 

complementariedade e incluem carga horária de atividades de prática de ensino como 

componente curricular, atividades que devem dotar ao físico aprendiz a visão do professor em 

formação. 

3.2.1 Disciplinas e Núcleos de Formação 

Seguindo a divisão modular do curso preconizado pelas DCN-Física, as disciplinas do curso 

de Licenciatura em Física do IFBA agrupam-se nas disciplinas do Núcleo Comum de 

Formação de físicos e nas do Núcleo de Formação de Professor. As disciplinas do núcleo 

comum de formação, conforme preconizam as DCN-Física, são classificadas nos seguintes 

grupos: 

A – Física Geral. 

B – Matemática. 

C – Física Clássica. 

D – Física Moderna e Contemporânea. 

E – Disciplinas Complementares. 
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Além das disciplinas do núcleo comum, o licenciando em Física deverá cumprir disciplinas de 

pedagogia e de ensino de física em particular, sobre as quais as DCN-Física não se 

manifestam explicitamente. 

Neste projeto, essas disciplinas foram divididas nos seguintes grupos: 

F – Disciplinas de Formação Específica do Professor de Física 

G – Disciplinas de Formação Geral do Professor Licenciado 

H – Estágio 

Muitas dessas disciplinas, tanto do núcleo comum como do núcleo pedagógico são comuns 

aos outros cursos de Licenciatura do Instituto Federal da Bahia, em especial com o curso de 

Licenciatura em Matemática. As disciplinas do grupo G são comuns a todos os cursos de 

Licenciaturas do Instituto Federal da Bahia e é chamado de núcleo de interseção. 

Núcleo Comum de Formação em Física (NCF). 

As disciplinas de Física Geral dão uma visão panorâmica e sistemática da física e de muitas 

de suas aplicações. São uma introdução importantíssima à física teórica e experimental, à 

descrição matemática da natureza, às propriedades conhecidas do mundo físico e à história 

dessa explicação da natureza por teorias físicas. 

As disciplinas de Matemática fornecem os instrumentos para a construção da explicação 

teórica do mundo físico, além do interesse em si dos temas matemáticos. São a base para as 

disciplinas de Física Geral e da matemática mais avançada que se desenvolve no estudo 

aprofundado da Física Clássica e da Física Moderna e Contemporânea. 

As disciplinas de Física Clássica exploram em maior profundidade as teorias desenvolvidas 

até o século XIX que representam o triunfo e o limite da física clássica: a Mecânica 

Newtoniana, a Termodinâmica e o Eletromagnetismo. 

A Física Moderna e Contemporânea abarca a profunda e essencial reformulação da física 

representada pela Teoria da Relatividade, restrita e geral, pela Teoria Quântica e, como 

importante elemento de ligação entre a Física Clássica e a Física Moderna e da própria 

unificação da física, a Mecânica Estatística. 

Neste curso, as disciplinas de Física Geral têm uma importância maior do que a que 

normalmente é dedicada nos cursos de bacharelado e licenciatura. Para todas as formações, 

elas representam uma introdução ao assunto e às linguagens das várias partes da física. Para o 

bacharelando, o objetivo é uma introdução ao conhecimento aprofundado que se desenvolverá 

nos estudos mais avançados. Para o licenciando, entretanto, é a oportunidade de conhecer bem 

as explicações físicas mais estabelecidas e bem sucedidas do mundo mais imediato que nos 

cerca e que constituirão seus principais temas de ensino. Por esse motivo, este curso prevê 

uma carga horária dedicada a essas disciplinas (6 semestres) maior do que o usual (4 

semestres), bem como uma diferente distribuição de temas. O uso do laboratório didático e a 

realização de experimentos e atividades práticas nessa fase da formação do professor de física 
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é essencial de forma que todas as disciplinas desse grupo incluem 30 horas de prática e podem 

propriamente ser chamadas de disciplinas de Física Geral e Experimental. Os conteúdos 

foram organizados nas disciplinas do grupo em função de sua dificuldade e da satisfação dos 

pré-requisitos matemáticos, também como uma estratégia para a mitigação da evasão, muito 

comum nos cursos de licenciatura em física. 

As disciplinas que constituem o grupo de Física Geral e Experimental são: 

FIS210 - Introdução à Física 

FIS215 - Física Clássica da Matéria e da Luz 

FIS216 - Mecânica e Gravitação 

FIS217 - Eletricidade e Magnetismo 

FIS218 - Ondas, Som e Luz 

FIS219 - Física Moderna 

O futuro professor vai lecionar basicamente sobre os temas estudados em Física Geral, e é 

muito importante que o licenciando tenha contato com esse conhecimento como objeto de 

ensino-aprendizagem, de forma que parte do trabalho desenvolvido semestralmente nessas 

disciplinas envolve ação e reflexão sobre o ensino e contribuem, ao todo, com 170 horas de 

prática como componente curricular de forma integrada nas disciplinas de formação 

conceitual científica da Física, conforme descrito no item 3.3. 

O grupo de disciplinas de matemática visa dar uma formação conceitual sólida na formação 

do perfil de físico, e abrange os tópicos essenciais de álgebra, geometria e cálculo para isso. 

As disciplinas obrigatórias de matemática são: 

MAT220 - Introdução à Matemática 

MAT223 - Calculo Diferencial e Integral I 

MAT224 - Calculo Diferencial e Integral II 

MAT225 - Calculo Diferencial e Integral III 

MAT227 - Álgebra Vetorial e Geometria analítica 

MAT228 - Álgebra Linear I 

A disciplina MAT220 desse grupo dedica 30 horas à prática de ensino como componente 

curricular (item 3.3). 

O aprofundamento científico posterior nas disciplinas dos grupos C e D deve ter o significado 

de revisão e de situação dos assuntos estudados nas disciplinas de Física Geral e Experimental 

num contexto mais articulado do ponto de vista teórico e mais próximo da linguagem da 

Física Moderna, e deverá esclarecer ao licenciando o limite das teorias e modelos estudados 
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em Física Geral. Desta forma, aprofundando os conteúdos de Física Geral, as disciplinas 

seguintes completam a formação básica de Físico: 

FIS220 - Mecânica Clássica 

FIS223 - Eletromagnetismo 

FIS224 - Termodinâmica e Mecânica Estatística 

FIS225 - Mecânica Quântica  

As disciplinas complementares visam estender o horizonte de entendimento do futuro 

professor de física, onde aspectos específicos das ciências naturais e pedagógicas são 

aprofundados e complementados, em disciplinas obrigatórias e optativas. Algumas dessas 

disciplinas estão de fato incluídas no módulo de Formação do Professor, por serem disciplinas 

comuns a todas as licenciaturas do Instituto. Fazem parte do grupo de Disciplinas 

Complementares da formação do físico as seguintes disciplinas: 

INF024 - Informática aplicada à Educação I 

LET111 - Comunicação e Informação 

QUI520 - Química Geral 

A disciplina INF024 desse grupo dedica 20 horas à prática de ensino como componente 

curricular (item 3.3). 

Núcleo de Formação do Professor (NFP) 

O contato do professor em formação com as questões teóricas e práticas envolvidas no ensino 

de física iniciado nas disciplinas de Física Geral e Experimental acontecerá com mais 

profundidade nas disciplinas de Metodologia e Prática do Ensino de Física e no Estágio 

Supervisionado, que pertencem ao Núcleo de Formação do Professor. A especificidade dessas 

disciplinas é muito grande e são elas que integram os conhecimentos desenvolvidos em 

diferentes atividades formativas em um perfil de professor de física em formação. Essas 

disciplinas são as mais diretamente relacionadas à profissionalização do licenciando em física 

e são elas que caracterizam o curso. As disciplinas que constituem o grupo de Formação 

Específica do Professor de Física são 

FIS226 - Metodologia e Prática do Ensino de Física I 

FIS227 - Metodologia e Prática do Ensino de Física II 

FIS228 - Metodologia da Pesquisa em Ensino de Física 

FIS229 - Trabalho de Conclusão de Curso 

FIS230 - Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física 

FIS236 - História e Filosofia das Ciências no Ensino de Física 
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No total, as disciplinas desse grupo dedicam 180 horas à prática de ensino como componente 

curricular (item 3.3). 

As seguintes disciplinas constituem o grupo de Formação Geral do Professor Licenciado 

(NFP) e são comuns aos cursos de licenciatura do IFBA, tendo sido definidas no documento 

base produzido pelo I Encontro das Licenciaturas do IFBA (IFBA, 2009). 

EDU150 - História da Educação 

EDU153 - Ciência, Tecnologia e Sociedade 

EDU154 - Filosofia da Educação 

EDU155 - Psicologia da Educação I 

EDU156 - Didática 

EDU157 - Avaliação da Aprendizagem 

EDU158 - Sociologia da Educação 

EDU159 - Metodologia da Pesquisa  

EDU160 - Organização da Educação Brasileira 

LET112 - Libras 

No total, as disciplinas desse grupo dedicam 35 horas à prática de ensino como componente 

curricular (item 3.3). 

O Quadro 1 a seguir mostra as disciplinas obrigatórias do curso agrupadas nos núcleos de 

formação, apresentando as cargas horárias teórica e prática, incluindo a creditação. 

  

3.2.2 Matriz Curricular e Fluxograma do Curso 

O Quadro 2mostra a distribuição por semestre letivo e carga horária, créditos e pré-requisitos 

das disciplinas que constituem a matriz curricular do curso de Licenciatura em Física. A 

Figura 1 a seguir mostra essa mesma informação sob a forma de fluxograma. 

O licenciando pode concluir o curso no tempo mínimo de oito semestres, seguindo a 

sequência de disciplinas previstas no fluxograma. 
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Quadro 1. Disciplinas do Curso de Licenciatura em Física por Núcleo de Formação, com creditação e 

carga horária. 

  
Cód. Sem. Disciplina Carga Horária Créditos 

N
C

F
 

Núcleo Comum de Formação em Física T P TOT T P TOT 

FIS210 1 Introdução à Física 30 30 60 2 2 4 

FIS215 2 Física Clássica da Matéria e da Luz 60 30 90 4 2 6 

FIS216 4 Mecânica e Gravitação 60 30 90 4 2 6 

FIS217 5 Eletricidade e Magnetismo 60 30 90 4 2 6 

FIS218 6 Ondas, Som e Luz 60 30 90 4 2 6 

FIS219 7 Física Moderna 60 30 90 4 2 6 

FIS220 6 Mecânica Clássica 60 0 60 4 0 4 

FIS223 7 Eletromagnetismo 60 0 60 4 0 4 

FIS224 8 Termodinâmica e Mecânica Estatística 60 0 60 4 0 4 

FIS225 8 Mecânica Quântica  60 0 60 4 0 4 

INF024 1 Informática aplicada à Educação I 30 30 60 2 2 4 

LET111 1 Comunicação e Informação 60 0 60 4 0 4 

MAT220 1 Introdução à Matemática 90 0 90 6 0 6 

MAT223 3 Cálculo Diferencial e Integral I 90 0 90 6 0 6 

MAT224 4 Cálculo Diferencial e Integral II 90 0 90 6 0 6 

MAT225 5 Cálculo Diferencial e Integral III 90 0 90 6 0 6 

MAT227 2 Álgebra Vetorial e Geometria analítica 90 0 90 6 0 6 

MAT228 3 Álgebra Linear I 60 0 60 4 0 4 

QUI520 6 Química Geral 60 0 60 4 0 4 

  4 Optativa I 60 0 60 4 0 4 

  8 Optativa II 60 0 60 4 0 4 

  8 Optativa III 60 0 60 4 0 4 

SUB-TOTAL NCF 1410 210 1620 94 14 108 

N
F

P
 

Núcleo de Formação do Professor  T P TOT T P TOT 

EDU150 2 História da Educação 60 0 60 4 0 4 

EDU153 1 Ciência, Tecnologia e Sociedade 30 0 30 2 0 2 

EDU154 2 Filosofia da Educação 60 0 60 4 0 4 

EDU155 3 Psicologia da Educação I 60 0 60 4 0 4 

EDU156 3 Didática 60 0 60 4 0 4 

EDU157 6 Avaliação da Aprendizagem 30 0 30 2 0 2 

EDU158 4 Sociologia da Educação 60 0 60 4 0 4 

EDU159 5 Metodologia da Pesquisa  30 0 30 2 0 2 

EDU160 7 Organização da Educação Brasileira 30 0 30 2 0 2 

FIS226 4 Metodologia e Prática do Ensino de Física I 30 30 60 2 2 4 

FIS227 5 Metodologia e Prática do Ensino de Física II 30 30 60 2 2 4 

FIS228 6 Metodologia da Pesquisa em Ensino de Física 30 0 30 2 0 2 

FIS229 8  TCC 30 0 30 2 0 2 

FIS230 7 
Tecnologias de Informação e Comunicação no 
Ensino de Física 

15 15 30 1 1 2 

FIS236 7 
História e Filosofia das Ciências no Ensino de 
Física 

60 0 60 4 0 4 

LET112 3 LIBRAS 30 0 30 2 0 2 

FIS232 5 Estágio I (90 horas) 90 0 0 6 

FIS233 6 Estágio II (90 horas) 90 0 0 6 

FIS234 7 Estágio III (90 horas) 90 0 0 6 

FIS235 8 Estágio IV (135 horas) 135 0 0 9 

SUB-TOTAL NFP 645 75 1125 43 5 75 

TOTAL 2055 285 2745 137 19 183 
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Sem. Cód. Componente Curricular Núcleo

T P E TOT T P E

EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade NFP 30 0 0 30 2 0 0 //

FIS210 Introdução à Física NCF 30 30 0 60 2 2 0 //

INF024 Informática Aplicada à Educação I NFP 30 30 0 60 2 2 0 //

LET111 Comunicação e Informação NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

MAT220 Introdução à Matemática NCF 90 0 0 90 6 0 0 //

240 60 0 300 16 4 0

T P E TOT T P E

EDU150 História da Educação NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

EDU154 Filosofia da Educação NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz NCF 60 30 0 90 4 2 0 FIS210, MAT220

MAT227 Álgebra Vetorial e Geometria Analítica NCF 90 0 0 90 6 0 0 MAT220

270 30 0 300 18 2 0

T P E TOT T P E

EDU155 Psicologia da Educação I NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

EDU156 Didática NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

LET112 Libras NFP 30 0 0 30 2 0 0 //

MAT223 Cálculo Diferencial e Integral I NCF 90 0 0 90 6 0 0 MAT220

MAT228 Álgebra Linear I NCF 60 0 0 60 4 0 0 MAT227

300 0 0 300 20 0 0

T P E TOT T P E

EDU158 Sociologia da Educação NFP 60 0 0 60 4 0 0 //

FIS216 Mecânica e Gravitação NCF 60 30 0 90 4 2 0 FIS215, MAT223

FIS226 Metodologia e Prática do Ensino de Fisica I NFP 30 30 0 60 2 2 0 FIS215, EDU156, EDU155

MAT224 Cálculo Diferencial e Integral II NCF 90 0 0 90 6 0 0 MAT223

- Optativa I 60 0 0 60 4 0 0 //

300 60 0 360 20 4 0

T P E TOT T P E

EDU159 Metodologia da Pesquisa NFP 30 0 0 30 2 0 0 //

FIS217 Eletricidade e Magnetismo NCF 60 30 0 90 4 2 0 FIS216, MAT224

FIS227 Metodologia e Prática do Ensino de Fisica II NFP 30 30 0 60 2 2 0 FIS226

FIS232 Estágio Supervisionado em Ensino de Física I NFP 0 0 90 90 0 0 6 FIS226

MAT225 Cálculo Diferencial e Integral III NCF 90 0 0 90 6 0 0 MAT224

210 60 90 360 14 4 6

T P E TOT T P E

EDU157 Avaliação da Aprendizagem NFP 30 0 0 30 2 0 0 //

FIS218 Ondas, Som e Luz NCF 60 30 0 90 4 2 0 FIS217

FIS220 Mecânica Clássica NCF 60 0 0 60 4 0 0 FIS216, MAT228

FIS228 Metodologia da Pesquisa do Ensino de Física NFP 30 0 0 30 2 0 0 EDU159, FIS227

FIS233 Estágio Supervisionado em Ensino de Física II NFP 0 0 90 90 0 0 6 FIS227, FIS232

QUI520 Química Geral NCF 60 0 0 60 4 0 0 //

240 30 90 360 16 2 6

T P E TOT T P E

FIS219 Física Moderna NCF 60 30 0 90 4 2 0 FIS218

FIS223 Eletromagnetismo NCF 60 0 0 60 4 0 0 FIS218

FIS230 Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de FísicaNFP 15 15 0 30 1 1 0 //

FIS234 Estágio Supervisionado em Ensino de Física III NFP 0 0 90 90 0 0 6 FIS218, FIS233

FIS236 História e Filosofia das Ciências no Ensino de Física NFP 60 0 0 60 4 0 0 EDU153, FIS218

EDU160 Organização da Educação Brasileira NFP 30 0 0 30 2 0 0 //

225 45 90 360 15 3 6

T P E TOT T P E

FIS224 Termodinâmica e Mecânica Estatística NCF 60 0 0 60 4 0 0 FIS219

FIS225 Mecânica Quântica NCF 60 0 0 60 4 0 0 FIS219, FIS223

FIS229 Trabalho de Conclusão do Curso NFP 30 0 0 30 2 0 0 FIS228

FIS235 Estágio Supervisionado em Ensino de Física IV NFP 0 0 135 135 0 0 9 FIS234

- Optativa II 60 0 0 60 4 0 0 //

- Optativa III 60 0 0 60 4 0 0 //

270 0 135 405 18 0 9

2055 285 405 2745 137 19 27

2º Semestre

3º Semestre

1

8

Sub-Total

5º Semestre

Sub-Total

2

4º Semestre

5

6

7

8º Semestre

7º Semestre

Sub-Total

Sub-Total

3

4

Carga Horária CRÉDITOS
Pré-requisitos

1º Semestre

Quadro 2 - Matriz Curricular do Curso de  Licenciatura em Física

Sub-Total

Sub-Total

O aluno deverá ainda cumprir 200 horas de atividades acadêmico-científicas e culturais, totalizando 2945 horas.

Total

Sub-Total

Sub-Total

6º Semestre
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Figura 1. Fluxograma da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Física.

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7° Semestre 8º Semestre

créd código 6 MAT227 4 MAT228 3 4 QUI520 2 FIS230 3
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Optativa II

núc ch NCF 90 NCF 60 60 NCF 60 NFP 30 60

6 MAT220 6 MAT223 6 MAT224 6 MAT225 4 FIS220 4 FIS223 4 FIS225

Introdução à 

Matemática

Cálculo 

Diferencial e 

Integral I

Cálculo 

Diferencial e 

Integral II

Cálculo 

Diferencial e 

Integral III

Mecânica 

Clássica

Eletro-

magnetismo

Mecânica 

Quântica

NCF 90 NCF 90 NCF 90 NCF 90 NCF 60 NCF 60 NCF 60

4 FIS210 6 FIS215 6 FIS216 6 FIS217 6 FIS218 6 FIS219 4 FIS224

Introdução à 

Física

Física Clássica 

da Matéria e da 

Luz

Mecânica e 

Gravitação

Eletricidade e 

Magnetismo

Ondas, Som e 

Luz
Física Moderna

Termodinâmica 

e Mecânica 

Estatística

NCF 60 NCF 90 NCF 90 NCF 90 NCF 90 NCF 90 NCF 60

2 EDU153 4 EDU150 4 EDU156 4 FIS232 6 FIS233 6 FIS234 11 FIS235

Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade

História da 

Educação I
Didática I

Estágio Superv. 

em Ensino de 

Física I

Estágio Superv. 

em Ensino de 

Física II

Estágio Superv. 

em Ensino de 

Física III

Estágio Superv. 

em Ensino de 

Física IV

NFP 30 NFP 60 NCF 60 NFP 90 NFP 90 NFP 90 NFP 135

4 INF024 4 EDU154 4 EDU155 4 FIS226 4 FIS227 2 FIS228 4 FIS236 3

Informática 

Aplicada à 

Educação I

Filosofia da 

Educação I 

Psicologia da 

Educação I

Met. e Prática 

do Ensino de 

Fisica I

Met. e Prática 

do Ensino de 

Fisica II

Met. da 

Pesquisa do 

Ens. de Física

Hist. e Filo. das 

Ciências no 

Ens. de Física

Optativa III

NFP 60 NFP 60 NFP 60 NFP 60 NFP 60 NFP 30 NFP 60 60

4 LET111 2 LET112 4 EDU158 2 EDU159 2 EDU157 2 EDU160 2 FIS229

Comunicação e 

Informação
Libras

Sociologia da 

Educação I

Metodologia da 

Pesquisa

Avaliação da 

Aprendizagem

Organização da 

Educação 

Brasileira

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso

NFP 60 NFP 30 NFP 60 NFP 30 NFP 30 NFP 30 NFP 30

CH 300 CH 300 CH 300 CH 360 CH 360 CH 360 CH 360 CH 405

aulas 300 aulas 300 aulas 300 aulas 360 aulas 300 aulas 300 aulas 300 aulas 300

carga horária total: 2745

 total de aulas: 2460

Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador

Fluxograma da Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Física

A, D

A

C

B

B, C

D
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3.2.3 Disciplinas Optativas 

Os alunos da Licenciatura em Física devem fazer ao menos três disciplinas optativas, que 

estão previstas no fluxograma do curso para ocorrerem, a primeira no terceiro ou quarto 

semestre e as outras duas no oitavo semestre. Todas as disciplinas optativas previstas neste 

projeto têm carga horária de 60 horas, o que totaliza 180 horas em optativas como requisito 

mínimo para obtenção do grau de licenciado em física. É possível que o aluno curse, 

autorizado pelo Colegiado, outras disciplinas além das aqui indicadas, com duração diferente 

dessa, mas em todo caso a exigência é de ao menos três disciplinas com carga total mínima de 

180 horas. Carga horária em optativas que exceda esse mínimo pode ser reconhecida como 

atividade complementar (AACC). 

Este projeto prevê a oferta de disciplinas optativas por diversos Departamentos do Câmpus 

Salvador do IFBA, cobrindo as grandes áreas de física e seu ensino, matemática, formação 

pedagógica e formação geral. Aqui se apresenta as ementas de algumas disciplinas que os 

Departamentos envolvidos deverão oferecer de forma alternada ao longo dos semestres 

letivos. Além dessas disciplinas, outras poderão ser propostas por iniciativa do Colegiado ou 

NDE do curso de Licenciatura em Física, analisadas e aprovadas pelo Colegiado. 

Tendo em vista a particularidade da distribuição da carga horária das aulas do curso, quase 

que exclusivamente noturno nos dias de semana, para concluir o curso no tempo mínimo é 

necessário que os alunos cursem ao menos uma disciplina com aulas aos sábados de manhã. 

Será sempre ofertada pelo Departamento de Física uma disciplina da área de física ou de seu 

ensino nesse dia e horário. Embora esteja formalmente prevista no fluxograma como 

disciplina do quarto semestre, ela é proposta aos alunos a partir do terceiro semestre, e poderá 

ser cursada em qualquer semestre depois do segundo. Para tanto, não exigirá pré-requisito de 

disciplinas de física ou matemática mais adiantadas do que as do segundo semestre. 

Além disso, o Departamento de Física oferecerá semestralmente mais uma disciplina optativa 

para os alunos do oitavo semestre, no horário noturno. Essa disciplina pode ter um caráter 

mais avançado, ajudando a aprofundar o conhecimento do licenciando e a definir uma linha 

de especialização. 

Os alunos do oitavo semestre terão ainda a opção entre pelo menos duas outras disciplinas 

optativas, nas áreas de educação e formação geral, que serão ofertadas para turmas comuns 

das licenciaturas do Câmpus.  

As disciplinas optativas propostas aqui estão agrupadas nas áreas de física e seu ensino, 

matemática, formação pedagógica e formação geral, incluindo línguas estrangeiras. 
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Formação Pedagógica 

EDU161 Educação Inclusiva 

EDU164 Relações Raciais e Educação: Uma Perspectiva Multidisciplinar 

EDU165 Educação de Jovens e Adultos 

EDU166 Pesquisa em Educação 

EDU167 Gestão Educacional 

EDU168 Fundamentos de Educação a Distância 

EDU169 Currículo e Tecnologias de Informação e Comunicação 

EDU170 Psicologia da Educação II 

EDU171 Relações Interpessoais e Educação 

 

Formação Geral 

HIS001 História e Cultura Afro-Brasileira 

HUM153 Filosofia da Ciência 

HUM154 Educação e Trabalho 

 

Línguas Estrangeiras 

LET115 Inglês Instrumental 

LET116 Espanhol Instrumental 

 

Matemática 

MAT226 Cálculo Diferencial e Integral IV 

MAT215 Cálculo Numérico 

MAT219 Probabilidade e Estatística 

MAT230 Variáveis Complexas 

 

 

Física e Ensino de Física 

FIS251 Introdução às Teorias da Relatividade Especial e Geral 

FIS252 Introdução à Cosmologia 

FIS260 Tratamento de Dados Experimentais 

FIS261 Instrumentação em Física 

FIS262 Eletricidade Aplicada 

FIS263 Introdução à Física dos Semicondutores 

FIS265 Métodos Computacionais em Física 

FIS271 Introdução da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

FIS272 Práticas Freireanas no Ensino de Física 

FIS273 Modelos Didáticos para o Ensino de Física 
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3.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu parecer 

CNE/CES 1303/2001, estabelecem o cumprimento de 200 horas de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC) pelos licenciandos como parte da exigência para integralização 

curricular. Desse modo, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, denominadas a partir 

de agora Atividades Complementares, que integraram o currículo dos Cursos de Licenciatura 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, como requisitos 

curriculares suplementares de livre escolha, estão aqui normatizadas.  

De acordo com as Diretrizes curriculares, as Atividades Complementares têm por finalidade 

oferecer aos acadêmicos das Licenciaturas oportunidades de enriquecimento didático, 

curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, de um componente curricular capaz de articular 

as diversas abordagens presentes no processo formativo, ampliando-o e tornando-o mais 

flexível. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a integralização do currículo dos cursos de 

Licenciatura do IFBA constituem-se de experiências educativas que visam à ampliação do 

universo cultural dos licenciandos e ao desenvolvimento da sua capacidade de produzir 

significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da 

ação educativa.  

São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas pelos 

licenciandos, durante o curso, em espaços educacionais diversos, formais e não formais. O 

Câmpus tem o compromisso de realizar pelo menos um Seminário Interdisciplinar durante o 

ano letivo onde os alunos possam apresentar seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e 

outras manifestações Técnico-Científico-Culturais. 

3.3.1 Organização e Validação das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares serão organizadas e validadas nos cursos de licenciaturas dos 

IFBA, observando os seguintes princípios: 

1. Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as 

atividades realizadas pelo licenciando a partir do seu ano de ingresso no 

IFBA;  

2. As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e 

consolidar a formação acadêmico-cultural do licenciando, e serão validadas 

na quantidade limite de horas para aproveitamento conforme se estabelece 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciaturas; 

3. O Colegiado do curso, dentro da carga horária total do currículo da 

Licenciatura, destinará o mínimo de 200 (duzentas) horas para as Atividades 

Complementares;  



 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. IFBA – Câmpus Salvador.  43 

4. O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não 

estão previstas nesse catálogo, específicas da área, desde que aprovadas em 

reunião plenária do colegiado;  

5. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 

carga horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura, deverão 

ser validadas pelo Colegiado do Curso; A validação deve ser requerida pelo 

licenciando por meio de formulário próprio;  

6. A avaliação das Atividades Complementares realizadas pelos licenciandos é 

da competência do Colegiado de Curso, cujos registros devem ser feitos em 

formulários próprios adotados para tal fim;  

7. O aproveitamento das Atividades Complementares realizadas fica sujeito à 

apresentação pelo discente de documento que comprove a sua participação 

nessas atividades, de acordo com o prazo estabelecido no calendário 

acadêmico. Quando solicitado, o licenciando deverá produzir relatórios 

referentes a cada atividade desenvolvida. O colegiado do curso poderá 

formular exigências para a atribuição de carga horária sempre que tiver 

dúvidas acerca da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, 

solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do 

licenciando, por escrito;  

8. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do 

curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de 

reconsideração ao órgão institucional competente; 

9. Nos Campi onde já funcionavam cursos de Licenciatura as disciplinas do 

currículo antigo, inclusive as optativas, terão a sua carga horária aproveitada 

integralmente, até o limite de 200(duzentas) horas como Atividade 

Complementar, para os discentes atingidos pela Adaptação Curricular;  

10. Os licenciados ingressantes nos Cursos de Licenciatura através de 

transferência ou reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária 

estabelecida para as Atividades Complementares, podendo solicitar o 

cômputo da carga horária atribuída pela instituição de origem a essas 

atividades, observada as seguintes condições; 
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11. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela 

instituição de origem com as estabelecidas neste Regulamento; 

12. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este 

Regulamento a atividades idênticas ou congêneres; 

13. Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse catálogo o 

licenciando poderá solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para 

seu aproveitamento no currículo. O Colegiado apreciará e deliberará pela 

pertinência ou não da solicitação; 

14. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária 

das Atividades Complementares; 

15. As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e 

não estão vinculadas a nenhum período do fluxograma dos Cursos de 

Licenciatura. 

3.3.2 Atividades Complementares 

Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as Atividades 

Complementares estão divididas nas seguintes categorias:  

i. Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre temas 

relacionados ao Curso: Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares 

entende-se a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e 

científicas, organizados ou não pelo IFBA, nos quais o licenciando poderá participar 

como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, 

expositor ou mediador. 

ii. Programas ou projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão cadastrados nos respectivos 

órgãos do Câmpus que consistam na prestação de serviços à comunidade em questões 

ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. Projetos 

propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde que submetidos 

previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o Curso, a fim de 

que os projetos sejam cadastrados e acompanhados. 

iii. Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga 

horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não 

estando diretamente relacionados à Licenciatura, servem à complementação da 

formação do licenciando, compreendendo cursos tais como: de língua estrangeira, de 
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informática, de aprendizagem da linguagem brasileira de sinais (Libras) e outros. 

Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações pedagógicas, de 

caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga 

horária mínima de 8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior credenciada ou 

por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas;  

iv. Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA: O estágio 

extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do licenciando 

através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino 

escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na 

educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em 

indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação. 

v. Monitoria: Compreende-se como monitoria a atividade que, independentemente do 

estágio curricular supervisionado obrigatório, propicia ao licenciando a oportunidade de 

desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira docente. O monitor é um 

auxiliar do corpo docente nas tarefas didático-científicas, responsabilizando-se por 

atendimento a alunos que apresentem dificuldade de aprendizagem, trabalhos práticos e 

experimentais em laboratório, trabalhos acadêmico e de campo, além de outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

vi. Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade em 

instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em projetos 

sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos. 

vii. Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico: As publicações 

aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por avaliador ad-hoc, 

sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abrangência do 

Curso. 

viii. Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades culturais, 

esportivas e de entretenimento visam formar um profissional com uma visão múltipla 

acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, aprimorando a 

formação cultural do licenciando. Para serem consideradas válidas essas atividades 

deverão ser recomendadas por um ou mais professores do Curso. 

ix. Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico: A 

participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico somente 
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será considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido por 

instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica. 

x. Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das 

esferas municipais, estaduais ou federais. A participação em órgãos colegiados, 

conselhos setoriais e superiores somente será considerada quando o licenciando for 

membro efetivo desses fóruns. 

xi. Participação em órgãos de representação estudantil: A participação em órgãos de 

representação estudantil somente será considerada quando o licenciando for membro 

efetivo desses fóruns. 

A validação das atividades desempenhadas pelos alunos para fins de cumprimento da 

exigência do mínimo de duzentas horas será feita de acordo com o barema mostrado no 

Quadro 3, que estabelece a carga horária que será atribuída a cada atividade e o máximo que 

pode ser atribuído a cada categoria de enquadramento. 

3.3.3. Supervisão das Atividades Complementares 

A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter pedagógico, a ser 

exercida pelo Colegiado do Curso que pode, a seu critério, instituir uma comissão composta 

por três professores para cada curso de Licenciatura para realizar a supervisão das Atividades 

Complementares. Compete ao colegiado, ou a comissão de supervisão: 

i. Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades Complementares; 

ii. Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a realização das 

Atividades Complementares e a efetiva integralização da carga horária; 

iii. Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo licenciando; 

iv. Validar os documentos comprobatórios apresentados pelo licenciando, informando a 

este o total da carga horária integralizada a cada semestre; 

v. Providenciar o registro da carga horária das Atividades Complementares cumprida 

pelos licenciandos, a fim de que a mesma conste do Histórico Escolar; 

vi. Resolver, com os órgãos acadêmicos do Câmpus e os Coordenadores de Curso, os 

casos omissos neste documento. 
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Quadro 3. Barema para aproveitamento de atividades complementares. 

1. Participação em Congressos, Simpósios, Colóquio, Workshops, Seminários e Encontros 

Tipo da Atividade Horas válidas para AACC 

(máximo por atividade) 

Carga Horária Total Máxima 

para essa atividade 

Ouvinte  2hs/ Atividade Máximo 6hs 

Apresentação de Trabalho  5hs/Atividade Máximo 20hs 

Ministrar curso, palestra na área de 

formação do discente 

5hs/ Atividade Máximo 20hs 

Minicursos (ouvinte) 2hs/Atividade Máximo 20hs 

Monitoria  8 hs/Atividade Máximo 32hs 

Participação em Comissão 

Organizadora 

10 hs/ Atividade Máximo de 40hs 

Apresentação de Poster 5 hs/Atividade Máximo 20hs 

Limite Máximo de Horas do Item 100 hs 

  2. Participação em programas ou projetos como bolsista ou voluntário 

Tipo da Atividade Horas válidas para AACC Carga Horária Máxima para 

essa atividade 

Projeto de Pesquisa concluído 100hs/atividade Máximo 100hs 

Projeto de Extensão concluído 100hs/atividade Máximo 100hs 

Projeto de Ensino concluído 100hs/atividade Máximo 100hs 

Grupo de Pesquisa 20hs/atividade Máximo 40hs 

Limite Máximo de Horas do Item 100 hs 
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Quadro 3 (cont.). Barema para aproveitamento de atividades complementares. 

3. Participação em atividades de Ensino e Formação 

Tipo da Atividade Horas válidas para AACC Carga Horária Máxima 

para essa atividade 

Monitoria Remunerada ou voluntária  100 Máximo de 100hs 

Estágio extracurricular em espaços 

formais e/ou não formais de educação 

(escolas privadas ou públicas, ONGs, 

associações comunitárias, sindicatos)  

50 Máximo 50h 

Disciplinas optativas além do número 

mínimo exigido pelo curso  

2 horas cursadas = 1 hora AACC Máximo 60hs 

 

Disciplinas da área de física, ensino e 

ensino de física de cursos superiores 

reconhecidos não aproveitadas na análise 

de equivalência do curso 

2 horas cursadas = 1 hora AACC Máximo 60hs 

 

Limite Máximo de Horas do Item 100 hs 

4. Participação em cursos de Formação Social, Humana e Cultural  

Tipo da Atividade Horas válidas para AACC Carga Horária Máxima 

para essa atividade 

Atividades culturais, esportivas e de 

entretenimento 

2hs/Atividade Máximo de 10hs / Evento  

 

Atividades filantrópicas 5hs/Atividade Máximo 10hs 

Cursos de Língua 

Estrangeira/Informática/ Libras  

10hs/Curso Máximo 40hs 

Limite Máximo de Horas do Item 60 hs 
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Quadro 3 (cont.). Barema para aproveitamento de atividades complementares. 

  5. Representação estudantil 

 Tipo da Atividade  Horas válidas para AACC Carga Horária Máxima 

para essa atividade 

Participação em órgãos colegiados, 

conselhos setoriais e superiores do IFBA 

ou das esferas municipais, estaduais ou 

federais 

2hs/ Reunião Máximo 20hs 

Participação em órgãos de representação 

estudantil por, no mínimo, um semestre 

2hs/Mês Máximo 30hs 

Limite Máximo de Horas do Item 50 hs 

6. Publicações 

Tipo da Atividade Horas válidas para AACC Carga Horária Máxima 

para essa atividade 

Trabalho aceito em concurso de 

monografias 

20hs/ Atividade Máximo 80hs 

 

Publicação em periódico vinculado a 

instituição científica ou acadêmica 

20hs/Atividade Máximo 100hs 

Publicação de resumo ou trabalho 

completo em anais de evento científico 

10hs/Atividade Máximo 100hs 

 

Capítulo de livro 40s/Atividade Máximo 80hs 

Obra Completa 50hs/Atividade Máximo 100hs 

Limite Máximo de Horas do Item 100 hs 

 

 

 

3.4 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Curricular Supervisionado consiste em um conjunto de atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais 

de vida e trabalho do seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral, junto às escolas 

públicas ou espaços não formais de educação, e provê um espaço curricular onde os 

licenciandos têm oportunidade de desenvolver competência relacionada à prática docente de 

forma integrada a teoria, em todas as suas dimensões.  
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A Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002, exige um total mínimo de 400 horas para o Estágio 

Curricular, o que é atendido pelo Curso de Licenciatura em Física do IFBA no qual o Estágio 

Supervisionado é integralizado em 405 horas. Ainda em conformidade com Resolução 

CNE/CP 2, o Estágio Curricular começa na segunda metade do curso, a partir do quinto 

semestre, em quatro disciplinas semestrais listadas no Quadro 4 com carga horária e pré-

requisitos como indicados. As atividades do estágio serão desempenhadas no próprio IFBA 

ou em outras Instituições, Públicas ou Particulares, que mantenham turmas de Ensino Básico 

ou atividades educativas não formais destinadas ao mesmo nível de ensino, sob a orientação 

do professor de estágio. 

Quadro 4. Distribuição das disciplinas de estágio curricular. 

Semestre Disciplina 
Carga 

horária 
Pré-requisito 

5o Estágio Supervisionado em Física I 90 Metodologia e Prática de Ensino da Física I 

6o Estágio Supervisionado em Física II 90 
Metodologia e Prática de Ensino da Física 

II e Estágio Supervisionado em Física I 

7o Estágio Supervisionado em Física III 90 
Estágio Supervisionado em Física II e 

Oscilações, Ondas e Som 

8o Estágio Supervisionado em Física IV 135 Estágio Supervisionado em Física III 

 

O Estágio Supervisionado Curricular propicia, como primeiro objetivo, a complementação do 

ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em 

instrumento de integração, em termos de conhecimento prático, teórico, de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. O estágio deve proporcionar ao 

futuro docente condições para detectar e superar uma visão simplista dos problemas e 

soluções de ensino e aprendizagem, proporcionando dados significativos do cotidiano escolar 

que possibilitem uma reflexão crítica do trabalho a ser desenvolvido como docente e dos 

processos de ensino aprendizagem em relação aos conteúdos específicos de Física e sobre a 

natureza epistemológica desse conhecimento.  

Ao longo das 405 horas de estágio, o licenciando será o agente elaborador de atividades, ou 

seja, observará a gestão escolar, será familiarizado com os registros acadêmicos, observará a 

prática docente de outros profissionais, colaborará com docentes titulares na regência de 

turmas, realizará pesquisas educacionais, organizará experimentos didáticos, ministrará aulas 

práticas e teóricas, organizará e corrigirá exercícios, provas e materiais didático-pedagógicos, 

devendo também participar do projeto educativo e curricular da instituição de estágio, etc. 

Independentemente do aspecto profissionalizante, direto e específico, o estágio poderá 

também assumir a forma de atividades de extensão, mediante a participação do estudante em 

empreendimentos ou projetos de interesse sociais. 
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Operacionalmente, a realização do estágio faz-se mediante termo de compromisso celebrado 

entre o estudante que estagiará e a parte concedente, a escola ou instituição onde se darão as 

atividades, com a interveniência obrigatória do IFBA. O Estágio Supervisionado se institui 

mediante a aplicação e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula, Programa de 

Atividades, Plano de Estágio, Regência, Relatório Final e Avaliação do Estágio. 

Os participantes das atividades de estágio são os seguintes: 

1. Professor Estagiário – Estudante da licenciatura em Física que estagia. 

2. Professor Regente – docente da educação básica ou agente educacional que concede 

o espaço para o estágio. 

3. Professor Orientador – docente do IFBA que acompanha as atividades do estágio.  

4. Professor de Estágio – docente do IFBA responsável pela disciplina de estágio 

supervisionado. 

5. Coordenador de Estágio – docente do IFBA responsável pela coordenação geral dos 

estágios. 

São denominados de Professores Estagiários os alunos do Curso de Licenciatura em Física 

que tenham efetivado matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Ensino de 

Física.  

O Coordenador de Estágio, que coordena as atividades de todas as disciplinas e turmas de 

estágio, e os Professores de Estágio e Professores Orientadores de cada disciplina de estágio 

são designados pelo Colegiado do Curso, que acompanha e supervisiona as atividades de 

estágio através do Coordenador de Estágio. 

Os Professores Estagiários são orientados pelo Professor de Estágio, que aprova os programas 

de atividades, planos e projetos a serem desenvolvidos durante o estágio e são acompanhados 

e supervisionados pelo Professor Orientador. O Professor Orientador deverá orientar no 

máximo cinco estudantes matriculados na disciplina de estágio correspondente, e até esse 

limite de alunos deverá ser o mesmo que o Professor do Estágio. Se esse limite for 

ultrapassado, a supervisão dos alunos deverá ser partilhada com quantos Professores 

Orientadores sejam necessários, supervisionando no máximo cinco alunos cada. 

Ao final de cada estágio curricular, o Professor de Estágio envia à Coordenação de Estágio os 

relatórios finais das atividades desenvolvidas pelos estagiários e acompanhadas pelo Professor 

Orientador e pelo Professor Regente da instituição onde o estágio foi realizado. A avaliação 

do estudante será realizada de acordo com o sistema de avaliação das disciplinas de estágio. 

A jornada de atividades de estágio será cumprida em horário fixo ou variável durante a 

semana. Em nenhuma hipótese, entretanto, poderá o horário estabelecido conflitar com o 

horário de aulas de outras disciplinas da licenciatura cursadas pelo estudante, e deve ser 

fixado de comum acordo entre o Professor de Estágio, o Professor Orientador, o Professor 

Regente e o Professor Estagiário, e constar no termo de compromisso. 

O Professor Estagiário será avaliado pelo desenvolvimento do projeto de planejamento 

pedagógico elaborado em conjunto com o Professor de Estágio, Professor Orientador e 
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Professor Regente, devendo ao final do semestre letivo apresentar o relatório de observação, 

coparticipação ou regência, a depender do estágio realizado.  

As normas que regem o estágio supervisionado em Física estão regulamentadas em 

documento próprio em anexo e estão em conformidade com as normas acadêmicas do ensino 

superior do IFBA referentes a estágio. 

3.4.1 Atividades dos Estágios Supervisionados 

 As disciplinas do estágio supervisionado em Física mostradas no Quadro 4 

caracterizam quatro etapas de formação que compreendem diferentes atividades evolutivas da 

prática de ensino para o aluno de licenciatura em Física do IFBA, mostradas na Figura 2, que 

vão desde a observação sistêmica até à regência plena. Busca-se inserir de forma gradativa o 

estudante da licenciatura no contexto educacional, aumentando seu grau de autonomia e 

responsabilidade com a prática de ensino de Física. Em todas as etapas, deve-se começar com 

um período de observação sistêmica que corresponde em certa medida a um período de 

reconhecimento, adaptação e contextualização do espaço educacional. Durante as atividades 

de estágio o aluno da licenciatura deve estar preparado para apresentar uma conduta ética 

frente às diversas situações durante o estágio. 

É necessário garantir alternância dos espaços de estágio para garantir vivencias em diferentes 

modalidades e instituições de educação.  Assim, os estágios podem ser realizados nos Campi 

do IFBA, mas não na sua totalidade. Deve-se buscar o equilíbrio da diversidade de atuação do 

estagiário de forma a possibilitar uma maior visão dos desafios da atuação do professor de 

física.  

O registro das atividades do estágio em áudio e vídeo, quando possível, possibilita reflexões 

individuais ou coletivas sobre as ações no estágio e favorece a prática investigativa da ação 

docente ao constituírem um banco de dados a ser investigado pelos próprios estagiários ou por 

pesquisadores de ensino de Física.  

Cada disciplina de estágio é caracterizada por um conjunto de atividades típicas, como 

apresentadas a seguir e resumidas na Figura 2: 
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Figura 2.  Atividades características das disciplinas de estágio supervisionado da 

Licenciatura em Física 

 

Atividades do Estágio Supervisionado em Física I – Observação Sistêmica. 

Nesse estágio o Professor Estagiário, professor em formação na licenciatura em Física que 

estagia, vai a campo observar a aula, não como aluno do ensino básico que deve aprender 

determinado conteúdo específico de Física mas sim como um atento observador, interessado 

em detectar as condições de ensino e aprendizagem e dos processos de avaliar, em analisar as 

interações entre professor e alunos e em ver como o papel do professor interfere na dinâmica 

da aula, discutindo a visão de ciências que o conteúdo e a forma como ele é ensinado 

transmite aos alunos. Busca-se também identificar as influências da organização, do espaço 

escolar, da disponibilidade dos recursos e do projeto pedagógico das escolas nas aulas de 

Física. 

Neste sentido, segundo Carvalho 2012, pg.11: 

Os estágios de observação devem apresentar aos futuros professores condições para 

detectar e superar uma visão simplista dos problemas de ensino e aprendizagem, 

proporcionando dados significativos do cotidiano escolar que possibilitem uma 

reflexão crítica do trabalho a ser desenvolvido como professor e dos processos de 

ensino e aprendizagem em relação ao seu conteúdo específico. 

Portanto, o Professor Estagiário realiza uma observação sistêmica que pode ocorrer tanto nas 

aulas dos professores regentes da educação básica, quanto nas aulas dos seus colegas no 

período de regência. As aulas serão acompanhadas e registradas pelo Professor Regente da 

educação básica. O registro diário das observações é necessário para fundamentar as 

discussões nas aulas de estágio onde se busca problematizá-las e propiciar a reflexão sobre as 

diversas situações observadas de forma coletiva com as devidas conexões teóricas para que o 

Professor Estagiário relacione-as com maior precisão integrando a teoria à prática e 

modificando ou estruturando suas concepções sobre ensino, aprendizagem e epistemologia do 

conteúdo a ser ensinado. 
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Estágio Supervisionado em Física II – Colaboração nas atividades de ensino. 

O Professor Estagiário colabora ajudando o Professor Regente da turma nas atividades de 

ensino. Neste estágio os professores interagem mutuamente com a turma, favorecendo a 

inserção do aluno da licenciatura no processo de ensino. As atividades, orientadas pelo 

Professor Regente, que podem ser simples e burocráticas como chamadas de presença e 

distribuição de material didático, até as mais complexas como assistência em aulas de 

demonstração, atividades de monitoria em laboratório e pequenas interferências didáticas, 

como discutir com os alunos em pequenos grupos ajudando-os no entendimento de resolução 

de problemas e exercícios de diversos.  

 

Estágio Supervisionado em Física III – Regência colaborativa. 

Na regência colaborativa, após o período inicial de observação e colaboração nas atividades 

de ensino, o Professor Estagiário estudante da licenciatura em Física é inserido de forma 

gradativa no contexto da aula na regência em colaboração com o Professor Regente da turma. 

O estagiário auxilia o regente com pequenas intervenções didáticas dentro do planejamento do 

mesmo, faz demonstrações teóricas e experimentais de conteúdos específicos e colabora com 

as discussões em sala de aula e fora dela, inclusive através dos meios digitais. O Professor 

Estagiário atua conjuntamente com o Professor Regente da turma durante as aulas e pode 

assumir aulas de monitoria, recuperação e revisões programadas, sempre com a presença em 

sala do Professor Regente da turma, podendo apresentar em forma de seminários e minicursos 

temas específicos de interesse da turma Além disso, auxilia o professor em atividades 

extraclasse e acompanha projetos interdisciplinares, auxiliando e orientando no 

desenvolvimento da turma conforme programação do professor regente.  

 

Estágio Supervisionado em Física IV – Regência Plena. 

Neste estágio o estudante da licenciatura planeja, executa e avalia sequências didáticas com 

certa autonomia numa unidade escolar parceira, podendo acontecer em espaços não formais 

de educação. Para desenvolver a sua regência, o Professor Estagiário deverá entregar o Plano 

de Estágio ao Professor de Estágio, para uma discussão prévia do projeto que contém o 

planejamento pedagógico do período da atividade, contemplando momentos de observação, 

de colaboração e de regência colaborativa da turma como fase de preparação e inserção para a 

regência plena de uma unidade didática, que será desenvolvida sob a supervisão do Professor 

Orientador acompanhado do Professor Regente da escola básica ou agente educacional e 

possivelmente outros estagiários como observadores.  

O Professor Estagiário começará a sua regência após a avaliação do projeto pelo Professor de 

Estágio e encaminhamento do projeto para os Professores Orientador e Regente. O Professor 

Estagiário terá acompanhamento durante todo o estágio do Professor Orientador e do 

Professor Regente ou agente educacional em caso de educação não formal. 
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Ao final do semestre, o Professor Estagiário deverá entregar um relatório discursivo e uma 

pasta contendo todas as atividades desenvolvidas no estágio para o Professor de Estágio e o 

Professor Orientador. 

3.4.2 Carga horária semanal dos participantes das atividades de estágio supervisionado. 

Os diferentes papéis desempenhados pelos participantes das atividades de estágio 

supervisionado exigem diferentes comprometimentos de carga de trabalho semanal (em 

horas-aula). 

Assim, ao Professor Estagiário cabem seis horas-aula semanais de atividades nos três 

primeiros estágios e nove horas-aula semanais no último estágio (que corresponde às cargas 

semestrais respectivamente de 90 horas e 135 horas). Todos os alunos da licenciatura 

matriculados na disciplina de estágio reúnem-se com o Professor de Estágio durante duas 

horas-aula por semana e executam suas outras atividades de estágio na instituição que oferece 

o estágio e em reuniões com o Professor Regente e o Professor Orientador. 

O Professor Orientador, os Professores Estagiários e os Professores Regentes reúnem-se uma 

hora-aula por semana, na instituição que oferece o estágio.  

A cada grupo de cinco Professores de Estágio supervisionados, o Professor Orientador dedica 

duas horas-aula semanais, que devem ser computadas na carga docente atribuída ao professor 

pelo Departamento. 

O Professor de Estágio dedica duas horas-aula semanais aos encontros presenciais no IFBA e 

mais duas horas-aula semanais para a supervisão do grupo de até cinco matriculados, que 

devem ser computadas na carga docente atribuída ao professor pelo Departamento. 

3.4.3 Redução de Carga Horária de Estágio 

Conforme Resolução CNE/CP 02/2002, art. 1º, inciso IV, PARÁGRAFO ÚNICO, os alunos 

que exerçam atividade docente regular na Educação Básica, poderão ter redução da carga 

horária do Estágio Curricular até o máximo de 200 (duzentas) horas.  

Dessa forma, o aluno que exerça atividade regular na Educação Básica poderá requerer 

redução de até 200 horas da carga horária, podendo dispensar as disciplinas estágio 

supervisionado em Física, conforme análise prévia do Colegiado do Curso de Física. Na 

análise será observada a carga horária de docência na área de Física, em estabelecimento 

devidamente credenciado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

 

3.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) deverá ser realizado pelo aluno e será desenvolvido e 

apresentado nas seguintes modalidades: monografia, ensaio, paper, artigo cientifico, estudo 

dirigido, desenvolvimento de projeto de informática, projeto de intervenção, experimentos 

didáticos, produção de material didático, e outro tipo de trabalho técnico–cientifico definido 
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pelo colegiado do curso, em função das características próprias do curso e terão as seguintes 

regras básicas: 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso deverão preferencialmente ser apresentados em 

seminário interdisciplinar proposto pelo Colegiado do Curso, e deverão ser documentados 

como acervo do curso, na modalidade escolhida e de acordo com as normas de apresentação 

vigentes. 

O TCC é realizado pelo discente e orientado por docente do IFBA, o Professor Orientador. 

Deve versar sobre um tema pertinente aos Cursos de Licenciatura e pode englobar atividades 

práticas e/ou teóricas, de forma a permitir ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, aplicando a metodologia científica na 

execução deste trabalho. 

A partir do sexto semestre, ao cursar a disciplina “Metodologia da Pesquisa em Ensino de 

Física”, espera-se que o discente defina o tema sobre o qual versará no seu trabalho, e possa 

escolher um orientador. No oitavo semestre, mediante matrícula na disciplina “TCC”, este 

trabalho será formalizado seguindo um programa de atividades, acompanhamento e avaliação, 

que serão coordenadas pelo professor da disciplina.  

Os trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos alunos seguirão as seguintes normas gerais: 

i. O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa; 

ii. A escolha do orientador do TCC para cada aluno deverá ser feita de comum acordo 

entre o aluno, o professor encarregado da disciplina e o próprio orientador escolhido; 

iii. Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas, o orientador será indicado 

pelo professor da disciplina ou pelo Colegiado do Curso; 

iv.  O TCC deverá ser entregue em forma digital e em forma impressa no número de cópias 

requerido pela Comissão Examinadora, na data estabelecida no plano de ensino da 

disciplina TCC;  

v. O TCC deverá versar sobre um tema pertinente ao curso de licenciatura em Física. A 

verificação da pertinência do tema ficará a critério do professor da disciplina; 

vi. O TCC pode ser substituído pela apresentação de trabalho em congresso ou artigo 

publicado em periódico indexado, desde que aprovado pelo professor da disciplina TCC 

e pelo Professor Orientador; 

vii. Os Tacos serão avaliados por uma Comissão Examinadora composta pelo professor da 

disciplina, pelo professor orientador e por um terceiro professor escolhido em comum 

acordo entre o professor da disciplina, o orientador e o aluno, podendo ser um professor 

convidado de outra Instituição de ensino; 
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viii.  A critério do Colegiado do Curso, haverá apresentação e defesa dos TCCs pelo aluno 

à comissão examinadora, na Programação dos Seminários Interdisciplinares do curso; 

ix. Os critérios para atribuição de notas e avaliação dos trabalhos apresentados nos 

seminários ou da comissão examinadora devem ser discutidos pelo NDE e definidos 

pelo Colegiado do Curso, ouvindo os professores do curso e orientadores, que 

estabelecerá o barema a ser utilizado na avaliação; 

x. Os avaliadores dos TCCs deverão emitir um parecer circunstanciado sobre os trabalhos 

apresentados, indicando, se for o caso, as correções que devem ser feitas no trabalho; 

xi. No caso de um TCC não ser aprovado, a comissão examinadora deverá decidir se o 

mesmo poderá ser modificado e reapresentado, em prazo definido pela comissão, ou se 

o trabalho será reprovado e o aluno deverá cursar novamente a disciplina; 

xii. Deverão ser entregues dois exemplares impressos e um arquivo eletrônico dos TCCs 

aprovados, após serem feitas as eventuais correções indicadas pela Comissão 

examinadora, num prazo de trinta dias; 

xiii.  Os exemplares definitivos serão destinados um para o acervo da biblioteca e o outro 

para os arquivos do curso, e a versão eletrônica deverá ser disponibilizada em banco de 

dados próprio; 

xiv.  Em comum acordo, o aluno, o professor encarregado da disciplina e o orientador 

escolhido poderão escolher um co-orientador que atue em uma ou mais das grandes 

áreas de afinidades da licenciatura em Física; 

xv. Outras regras poderão ser estabelecidas pelo colegiado do curso, que deverá até a 

primeira oferta da disciplina “Metodologia da Pesquisa em Ensino de Física” propor 

alterações ou especificar os trabalhos a serem formulados, deixando os discentes a par 

das decisões colegiadas com ampla antecedência; 

xvi. As normas gerais aqui estabelecidas e outras regras definidas pelo Colegiado deverão 

fazer parte do Manual de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, 

que deverá ser elaborado e publicado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura, 

explicitando inclusive as linhas de pesquisa e seus respectivos orientadores. 
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3.6 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS 

É previsto o aproveitamento de estudos pelo reconhecimento de disciplinas previamente 

cursadas com aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino Superior 

reconhecida, sempre respeitando as normas acadêmicas em vigor. 

No caso particular do curso de Licenciatura em Física, prevê-se o aproveitamento em bloco 

das disciplinas que constituem o núcleo comum das graduações em Física. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de graduação em Física devem ser modulares, 

constando de um Núcleo Comum com disciplinas e atividades comuns a todas as modalidades 

e de Módulos Definidores de Ênfase, responsáveis pela parte específica do curso necessária à 

formação em cada perfil de atuação. Este curso atende a essas diretrizes e dessa forma suas 

disciplinas estão divididas em dois blocos, cursados concomitantemente, que conjuntamente 

habilitam ao diploma de Licenciatura em Física e, considerando isoladamente as disciplinas 

do Núcleo Comum, à continuação de estudos em módulos sequenciais em outras instituições. 

Condizentemente com isso, além do aproveitamento de disciplinas cursadas em outras 

instituições de ensino superior nos termos das Normas Acadêmicas vigentes, é prevista a 

dispensa em bloco das disciplinas do núcleo comum de física aos portadores de diploma de 

Bacharel em Física ou Bacharel em Física Aplicada ou curso congênere obtidos em outras 

instituições de ensino superior. A dispensa será concedida pelo Colegiado do curso após 

análise do plano do curso, que deverá ser reconhecido pelo MEC e estar de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Física. O colegiado decidirá a respeito do 

aproveitamento de carga horária de prática como componente curricular ou de 

estabelecimento de um programa para complementação dessa carga horária por esses 

ingressantes especiais. 

Para o Estágio Supervisionado, em conformidade com a resolução CNE/CP 2/2002, é previsto 

o aproveitamento de experiências profissionais anteriores, permitindo validar o conhecimento 

e experiência de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho com redução de 

até 200 horas na carga de estágio. A análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados 

pelo Colegiado do curso, respeitando os prazos e normas institucionais. 

 

3.7 PRÁTICA DE ENSINO COMO COMPONENTE CURRICULAR 

A formação inicial de professores de física, assim como as demais licenciaturas, enfrenta um 

conjunto de desafios próprios desse contexto. Em especial, temos o desafio de articular o 

domínio do conteúdo específico e sua epistemologia com as vivencias práticas ao longo das 

atividades de formativas dos licenciandos em física, com vista a possibilitar a superação da 

dicotomia entre a teoria e a prática em sala de aula.  

Em geral as pesquisas apontam que tradicionalmente o domínio dos conteúdos específicos, 

que é fundamental para a prática do ensino de física, está em certa medida contemplado nas 

formações tradicionais das licenciaturas em física. No entanto, o domínio conceitual 
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específico da área de conhecimento não é suficiente para a prática de sala de aula, 

principalmente para superar as dificuldades de inovar nas aulas de física. Nesse momento é 

necessária a devida integração do domínio específico com as bases epistemológicas da 

educação. Assim, segundo Carvalho (2012) o estatuto epistemológico da prática de ensino 

deve abranger e integrar duas vertentes: a epistemologia da formação de professores para um 

ensino que leve seus alunos a construírem o conhecimento e a do conteúdo específico para o 

qual o professor está sendo formado.  

A prática de ensino como componente curricular deve estruturar ao longo do curso o 

fortalecimento do diálogo entre as disciplinas teóricas de conteúdo específico, as bases 

epistemológicas de educação, as metodologias de ensino de física, e a prática nos estágios, 

possibilitando análise crítica desta prática tanto no âmbito da formação inicial quanto no 

exercício pleno da profissão de professor de física.  

Encontramos dois obstáculos epistemológicos muito comuns nos estudantes da licenciatura 

em física: concepção de ensino centrada na transmissão/recepção e concepção de ensino de 

ciências centrado na visão acumulativa (empírico/positivista) da ciência.  Para superar esses 

obstáculos é fundamental na formação dos futuros professores, espaços formativos que visem 

leva-los a essa crítica e a tomada de consciência dessas concepções e criar situações práticas 

que permitam os estudantes confrontar seus fundamentos teóricos com situações de ensino ou 

na preparação destas. 

Em atendimento as diretrizes curriculares que tratam da formação docente (CNE/CP 01 e 02, 

2002), buscou-se inserir no conjunto das disciplinas, principalmente as da área de Física e as 

Pedagógicas, a prática de ensino como componente curricular em um total de 400h 

distribuídas em várias disciplinas. Assim, essa prática poderá ser trabalhada por cada 

professor no espaço disciplinar, ou através de projetos integradores que envolvam todas as 

disciplinas do semestre. Essa definição deverá sempre partir de um trabalho comum de 

planejamento desenvolvido pelos professores e organizado pela coordenação do curso. 

A partir das primeiras experiências desenvolvidas pelos professores envolvidos com a prática 

de ensino nas disciplinas de física e matemática, o NDE promoveu discussões que 

envolveram o NDE do curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus e professores das 

disciplinas de formação do professor e que resultaram na distribuição da carga horária de 

prática de ensino mostrada no Quadro 5 a seguir, que foi aprovada pelo Colegiado da 

Licenciatura em Física em 20 de janeiro de 2014. Isso corresponde a um total de 435 horas de 

aulas nas diversas disciplinas dedicadas à questão da prática de ensino. 
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Quadro 5. Disciplinas com componentes de prática de ensino 

Código Disciplina 
Carga horária da 

disciplina 

Carga horária 

dedicada à PCC 

Disciplinas do Núcleo de Formação do Físico 

FIS210 Introdução à Física 60 20 

FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz 90 30 

FIS216 Mecânica e Gravitação 90 30 

FIS217 Eletricidade e Magnetismo 90 30 

FIS218 Ondas, Som e Luz 90 30 

FIS219 Física Moderna 90 30 

MAT220 Introdução à Matemática 90 30 

INF024 Informática aplicada à Educação I 60 20 

Subtotal NCF: 220 

Disciplinas do Núcleo de Formação do Professor 

FIS226 Metodologia e Prática do Ensino de Física I 60 60 

FIS227 Metodologia e Prática do Ensino de Física II 60 60 

FIS236 História, Filosofia e Ensino de Ciências 60 30 

FIS230 TIC para o Ensino de Física 30 30 

EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade 30 10 

EDU156 Didática  60 15 

EDU157 Avaliação da Aprendizagem 30 10 

Subtotal NFP: 215 

Carga horária total da prática de ensino como componente curricular: 435 

 

A prática de ensino está presente nessas disciplinas em atividades executadas pelos alunos sob 

a orientação do professor envolvendo: 

i) a observação e a crítica de materiais didáticos relacionados aos conceitos discutidos na 

disciplina (leitura e crítica de livros-texto do ensino médio; coleta, investigação e crítica de 

objetos de aprendizagem). 

ii) a elaboração de material didático ou roteiros de atividades práticas e experimentos ou 

banco de questões sobre os temas da disciplina para aplicação na Educação Básica e 

contextualizando-os no universo do educando. 

iii) a elaboração e apresentação de seminários e miniaulas sobre os temas da disciplina. 
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De acordo com as especificidades de cada disciplina, podem ser desenvolvidas atividades 

através de tecnologias da informação, narrativas orais e escritas, produções de alunos, 

situações simuladoras e estudo de casos referentes ao exercício da docência. 

 

3.8 METODOLOGIA DO ENSINO 

Longe de ser algo simples, o processo de ensino e de aprendizagem é bastante complexo e 

envolve um grande investimento em estratégias pedagógicas mobilizadoras de múltiplos 

saberes, tanto do licenciando como do professor formador.   

Diante desse ponto de vista, a reflexão sobre o ensino de ciências tem apontado para um 

modelo didático que favoreça uma proposta metodológica pluralista a fim de dar conta do 

espectro das questões que se apresentam em uma sala de aula (LABURU, ARRUDA e 

NARDI, 2003). Esta opção se ampara na superação das limitações de um único método, tendo 

como contraponto uma abordagem que suporte a complexidade e as variáveis de um processo 

educativo que influenciam as ações do ensino, muitas vezes de forma instantânea. 

Nesse sentido, ao se caracterizar uma formação docente que contemple as múltiplas variáveis 

que configuram o processo de ensino e aprendizagem, abre-se espaço para o intercâmbio 

metodológico que favoreça a praxe profissional criativa, privilegiando uma postura crítica e 

reflexiva frente ao aquilo que se ensina. 

O profissional pluralista que este curso pretende formar deve ser, antes de mais nada, um 

professor que busque a cada aula ou encontro com seus alunos uma nova forma de melhorar o 

encontro anterior. Isso implica em um docente em constante formação, com um perfil curioso, 

inquieto e pronto a buscar soluções didáticas nas mais distintas situações. 

O entendimento da proposta pluralista deve buscar amparo tanto nas concepções teóricas que 

norteiam as práticas educativas para a diversidade, como nos aspectos tecnológicos que dão 

suporte a novas soluções para os atos de ensinar e de aprender. Além disso, é claro que o 

professor com esse perfil deve passar em sua formação por essa experiência na sua própria 

relação com seus professores formadores. Assim sendo, é importante destacar as dimensões e 

estratégias de ensino que norteiam o curso de Licenciatura em Física do IFBA. 

A proposta metodológica dos Cursos de Licenciatura do IFBA está organizada em 

conformidade com as condições e situações vivenciadas pela sociedade em seus contextos 

regionais e culturais, tendo em vista que é preciso fazer com que o processo de ensino e 

aprendizagem formal nas escolas não se realize como uma imposição cultural, como algo que 

coloque os saberes e conhecimentos adquiridos ao longo da vida em um nível inferior à 

cultura técnica e científica. 

De acordo com esta metodologia, o currículo, como artefato cultural, deve ter uma estrutura 

dinâmica para proporcionar a mobilidade conceitual. A dinâmica do curso deverá ser calcada 

nos resultados da pesquisa e extensão realizadas por docentes e discentes, com o intuito de 

que o processo educacional seja instituído no momento preciso de sua realização, isto é, o 

progresso e o perfil do curso sejam fundados nas reflexões e compreensões das vivências 
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pedagógicas no momento em que elas ocorrem. Neste sentido, os cursos de Licenciatura do 

IFBA defenderão permanentemente atividades pedagógicas desenvolvidas de modo integrado 

entre as áreas, núcleos, disciplinas e projetos integradores. 

O currículo deve ter uma estrutura distribuída em núcleos curriculares, gerais e específicos, 

podendo ser constituído em temas contextuais amplos e multidisciplinares articulados por 

meio de projetos, com temas e objetivos delimitados a partir da relação interdisciplinar. A 

preocupação fundamental deve ser selecionar as questões de relevância para as áreas de 

conhecimentos específicos, instituindo uma reflexão em conformidade com as problemáticas 

próprias das situações de ensino aprendizagem típicas de cada área. 

O objetivo básico desta proposta metodológica é a articulação entre os saberes formais da 

escola e os saberes sócio-cultural-práticos dos licenciados, o que favorece maior objetivação 

dos conteúdos analisados e permite que o educando não sinta que aprende algo abstrato ou 

fragmentado. Apesar de o currículo ter uma estrutura nucleada e com componentes 

curriculares definidos, os conhecimentos não serão unicamente disciplinares, mas terão sua 

estrutura constituída por temas contextuais, multidisciplinares, que permearão a elaboração de 

projetos de extensão social e cultural, inter-relacionando experiências teóricas e práticas das 

áreas envolvidas, principalmente no que diz respeito à prática docente e aos processos de 

ensino aprendizagem. 

3.8.1 Estratégias de Ensino e Recursos Utilizados 

A postura pluralista durante as aulas deve contemplar um repertório didático, potencialmente 

pedagógico, de acordo com cada situação de ensino. Assim, deve-se fazer uso de vários 

estratagemas como aulas expositivas e interativas, com a realização de atividades teóricas e 

práticas, individuais ou em grupo, como leitura e discussão de textos, estudos dirigidos, 

exercícios e aplicações, produção de textos, elaboração e apresentação de seminários, debates, 

atividades práticas, pesquisas de campo, observação de ambientes educacionais, análise de 

filmes e outras atividades que visam desenvolver o aluno como sujeito de sua aprendizagem. 

Do ponto de vista tecnológico das opções de ensino, o docente formador fará uso de todo 

aparato didático disponível na instituição destinado para esse fim. Nessa relação aparecem o 

quadro branco e marcadores, computadores e projetores, material impresso (apostilas, listas 

de exercícios etc.) para aulas presenciais e laboratórios didáticos de atividades práticas. 

Além dos espaços presenciais, o curso oferece a estrutura do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA – do IFBA (MOODLE) para disponibilização de material didático e 

acompanhamento das atividades de ensino-aprendizagem e interação entre os participantes do 

curso. 

Considerando que o acompanhamento das turmas reais por salas virtuais no AVA e o uso de 

outras metodologias próprias à EaD nos cursos presenciais pode incrementar bastante o 

processo de ensino-aprendizagem, os programas das disciplinas específicas da licenciatura em 

física incluem uma referência explícita à sala virtual na metodologia de ensino da disciplina. 

Para que essa inclusão seja realmente proveitosa, o Colegiado deve promover condições para 

troca de experiências entre os professores do curso e treinamento ou minicursos sobre o tema. 
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A maneira e a intensidade com que cada professor usa, ou não, os recursos do AVA no 

acompanhamento das disciplinas presenciais são próprias de cada professor e da disciplina e 

dependem, é claro, do seu critério. Na maioria das disciplinas o recurso é utilizado 

principalmente como repositório de material didático, mas há algumas disciplinas nas quais os 

professores usam o ambiente como comunicação e interação com e entre a turma, de forma 

que aí ocorre uma parte significativa do processo pedagógico. Em particular, em conexão com 

trabalho de grupo de pesquisa no desenvolvimento de material didático para ensino de física, 

incluindo experimentos assistidos por computador, o ambiente é usado em certas disciplinas 

como o espaço no qual os resultados experimentais são compartilhados, avaliados, corrigidos 

e discutidos. 

3.8.2 Educação a Distância 

Caracteriza-se a modalidade de Educação a Distância (EaD) como quaisquer atividades 

didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem ou 

na aprendizagem colaborativa e realizadas com a mediação de recursos didáticos organizados 

em diferentes suportes de informação com a utilização de tecnologias de comunicação remota.  

A Portaria Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34) 

estabelece que as instituições de ensino superior podem introduzir na organização pedagógica 

e curricular de seus cursos superiores reconhecidos a oferta de disciplinas integrantes do 

currículo que utilizem modalidade de Educação à Distância (EaD), com base no art. 81 da Lei 

n. 9.394, de 1.996 e que estas disciplinas poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, 

desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

Conforme foi definido no “Catálogo das Licenciaturas do IFBA”, os cursos de Licenciaturas 

do IFBA devem admitir na sua matriz curricular a oferta de disciplinas na modalidade EaD na 

forma que a lei autoriza. Além da maior flexibilidade que a realização de parte da carga 

horária a distância pode trazer a alguns alunos, oferecendo maiores opções de trajetos 

acadêmico-escolares, é muito importante que o professor em formação passe pela experiência 

de ser aluno a distância. 

A oferta de carga horária a distância, parcial ou total, em disciplinas do curso será 

estabelecida pelo Colegiado do curso levando em conta a natureza da disciplina, a 

infraestrutura e os recursos humanos disponíveis. A elaboração, implantação e avaliação das 

disciplinas estarão a cargo dos docentes envolvidos na oferta das disciplinas e do colegiado do 

curso. Como exige a regulamentação (Decreto 5662/2005 e portaria MEC 4059/2004) a 

avaliação da aprendizagem nas disciplinas que tiverem carga horária ofertada na modalidade a 

distância será majoritariamente presencial. O órgão competente pela gestão da Educação a 

Distância do IFBA dará suporte a essas atividades. 

 As disciplinas totalmente na modalidade EaD poderão ser disponibilizadas para os outros 

Cursos de Licenciatura do IFBA, como também para os cursos superiores e de outras 

modalidades da Instituição, a depender de cada curso e da compatibilidade com as exigências 

das atividades ou avaliações presenciais. Da mesma forma, os alunos da Licenciatura em 

Física do Câmpus Salvador poderão se matricular nas disciplinas oferecidas a distância por 
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outros cursos e campi que abram vagas para o curso, componentes da matriz curricular 

obrigatórias ou optativas. 

Além da oferta de carga horária a distância parcial ou total, os recursos e métodos EaD podem 

ser usados para apoiar ou acompanhar o processo pedagógico em disciplinas puramente 

presenciais. O IFBA possui um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que abriga 

ambientes de interação e comunicação para turmas de muitas disciplinas da licenciatura em 

física, que são usados pelos professores de diversas formas, com diferentes graus de domínio 

de uso do ambiente. 

 

3.9 INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE 

3.9.1 Interdisciplinaridade 

A educação é uma área interdisciplinar e aplicada por excelência, e dessa forma se alimenta 

de formulações teóricas originárias de várias disciplinas construídas no plano da prática. 

A interdisciplinaridade é um termo polissêmico. Ou seja, não se pode considerar uma única 

definição como possível, mas sim é necessário conceituá-la pelas experiências 

interdisciplinares no campo do conhecimento, mais precisamente no nosso caso nas práticas 

educativas (Fazenda, 1996; Thiesen, 2008). É um termo utilizado para caracterizar a 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 

ciência. Em um sentido, indica também a colaboração entre a atividade profissional e a 

formação escolar possibilitando a superação necessária da dicotomia ensino-pesquisa na 

formação geral e especialmente na formação de educadores, abrindo espaço para novas 

formas de compreender e modificar o mundo (FAZENDA, 1996). 

Fazenda (1996) e Pombo (2004) adotam as terminologias multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade proposta por Eric Jantsch 

que considera estas interações imprescindíveis numa intencionalidade orientada pelo papel 

tríplice da Universidade: ensino, pesquisa e extensão.  Estes termos constituem um contínuo 

crescente referente às interações entre as disciplinas sendo representados por uma mudança 

etimológica em função dos prefixos multi, pluri, inter e trans no termo disciplina. A inclusão 

destes prefixos indica que as interações podem iniciar-se paralelamente sem coordenação, 

multidisciplinaridade; passando por dois níveis de interação onde ocorre uma coordenação, 

pluridisciplinaridade; ou ocorre uma convergência havendo coordenação com cooperação, 

interdisciplinaridade; podendo chegar até a possibilidade da fusão dos saberes, 

transdisciplinaridade.  

As terminologias apresentadas acima são normalmente aplicadas na literatura para atividades 

realizadas entre professores. Nesta perspectiva, os professores das disciplinas construirão os 

seus planos de cursos, em negociação, e convergindo para um projeto comum. Não é 

necessário o envolvimento de todas as disciplinas atuando um determinado semestre, mas se 

torna interessante a participação de tantos quantos puderem integrar os seus conteúdos, 

colaborando com a formação do licenciado neste específico objetivo. Observe-se, ainda, que 
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conforme explicitam os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, documento 

oficial que apresenta orientações para esta etapa da educação básica, “a interdisciplinaridade 

não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes”, mas sim a função instrumental de 

articular saberes com o objetivo de “responder às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos”. 

Em um curso de licenciatura, especificamente, o trabalho integrado se configura tanto como 

um recurso metodológico que busca dinamizar a relação de ensino aprendizagem e promover 

seu resultado enquanto apreensão dos conteúdos gerais e específicos, disciplinares e 

transdisciplinares, das áreas de formação, quanto como um recurso essencial para o 

desenvolvimento no licenciado do seu perfil de professor. De acordo com algumas pesquisas, 

o professor, no início do exercício da sua atividade profissional, tende a reproduzir as práticas 

de sala de aula por ele vivenciadas enquanto aluno, dessa forma valorizando mais a prática de 

ensino das disciplinas da formação na sua área científica específica do que as teorias 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem discutidas no núcleo de formação do professor. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 “a educação escolar 

deixa de ter a obrigação de explorar apenas os assuntos de cada disciplina e precisa formar 

os alunos para viver em sociedade” (Sasseron,2010). No contexto delineado pela LDB e 

reforçado pelos PCN para a educação básica, não é mais viável a simples transmissão do 

conteúdo sem caminhos que permitam a inserção dos assuntos nas situações cotidianas, de 

onde muitos deles foram retirados. Formar pessoas para aplicar os conceitos científicos nas 

suas práticas da vida em sociedade requer um diálogo entre as disciplinas conforme se 

apresentam nos problemas cotidianos. 

As atividades interdisciplinares devem ser organizadas com um propósito de estudar um tema 

gerador (DELIZOCOIV, 2001), idealmente indicado por toda a comunidade acadêmica 

envolvida, mas que pode ser levantada por uma parte dela. Como adverte Berti, esta atividade 

integradora pode ser realizada entre professores ou por um professor, sendo importante que o 

tema seja estudado pelas lentes dos diversos conteúdos que o explicam. O projeto deve ter 

como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades educacionais e teorias a serem 

elaboradas. É fundamental definir os fins a serem atingidos em cada ação, as questões que 

devem ser priorizadas e, sobretudo, possibilitar aos discentes o estabelecimento das relações 

entre os diversos enfoques educacionais. Essa perspectiva de interdependência dos conteúdos 

será assim um instrumento para a compreensão e a ação sobre a realidade. 

3.9.2 Transversalidade 

O pressuposto da transversalidade trata da introdução, na prática educativa, da ação de 

contextualização dos conhecimentos teóricos com as questões da vida real. Implica a 

reintegração de procedimentos acadêmicos a contextos situados socialmente, passiveis de 

interpretação e transformação. 

Tratar de temas transversais dentro do currículo pressupõe discutir uma formação docente 

dentro de uma perspectiva de uma ação educativa unificadora e dialógica das disciplinas. Essa 

abordagem deve orientar os processos de vivência da sociedade, das comunidades, dos 

estudantes e dos educadores em seu dia-a-dia. Os objetivos e conteúdos dos temas 
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transversais devem estar inseridos em diferentes cenários de cada disciplina. Nesse sentido, a 

transversalidade só ganha força dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, 

sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento de conteúdos de forma integrada em 

todas as áreas do conhecimento, comprometida com a cidadania, conforme defendem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Os temas transversais devem expressar valores fundamentais à cidadania e a democracia, pois 

correspondem a questões presentes para sociedade brasileira. Devem ser amplos o bastante 

para traduzir em debates os problemas e reflexões sobre as preocupações contemporâneas. 

Diante dessa dimensão dialógica, a transversalidade é sugerida nos currículos como “temas 

que integrem as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, 

relacionando-os às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio 

escolar” (BRASIL, 1998, p.27). 

Nas ideias de Busquets (2000) trabalhar de maneira transversal pressupões o entendimento de 

como se dá a relação entre conteúdos tradicionais e os transversais, a saber: 

 Entender que essa relação com os temas transversais deve ser intrínseca, ou seja, não 

tem sentido existir distinções claras entre conteúdos tradicionais e transversais;  

 Entender que a relação com os temas transversais pode ser feita pontualmente, através 

de módulos ou projetos específicos, ou seja, priorizando o conteúdo específico de sua 

área de conhecimento, mas abriria espaço também para outros conteúdos;  

 Conceber essa relação e integrar interdisciplinarmente os conteúdos tradicionais e os 

temas transversais. Nesse sentido a transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar do conhecimento. 

Por fim a dimensão da transversalidade traz a necessidade do curso de licenciatura refletir e 

atuar conscientemente na educação de valores e atitudes em todas as áreas, garantindo que a 

perspectiva político-social se expresse no direcionamento do trabalho pedagógico, 

influenciando na definição de objetivos educacionais e orientar eticamente as questões 

epistemológicas das áreas, de seus conteúdos e orientações didáticas. 

 

3.10 ATIVIDADES DE PESQUISA 

Não menos importante, as atividades de pesquisa no curso de Licenciatura em Física do IFBA 

devem aparecer indissociáveis do ensino e da extensão, conforme determina o artigo 207 da 

constituição brasileira (BRASIL, 1988). Nesse sentido, o processo de formação do professor 

dever gerar, promover e compartilhar conhecimento nessa área, como forma de retroalimentar 

o legado do ensino da Física. 

As atividades de pesquisa representam contribuições importantes para o licenciando em 

Física, tanto no que diz respeito ao seu processo de aprendizagem bem como em sua 

maturidade intelectual, repercutindo diretamente na construção de suas atividades acadêmicas 

e no exercício de suas funções profissionais, de maneira crítica, reflexiva e criativa. 
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Como preconiza Demo (1996, p. 34), a pesquisa é uma atividade cotidiana, uma atitude “um 

questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou 

o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”. Tais condições 

são fundamentais para o bom ato de ensinar, pois não basta formar professores transmissores 

de conhecimento, é preciso formar docentes que inovam e que transformam. A formação do 

professor pesquisador pode dar condições de o professor assumir a sua própria realidade 

escolar como um objeto de pesquisa, de reflexão e de análise na perspectiva do docente 

refletir sobre sua própria prática.  

Do ponto de vista dos modelos de formação de professores, Miranda (2006) alerta que as 

diretrizes oficiais não são suficientes para romper com um modelo de formação pautado pela 

racionalidade técnica, é necessário que o projeto pedagógico do curso garanta uma formação 

teórica sólida para formar o professor pesquisador, para que não haja domínio da prática sobre 

a teoria, do senso comum sobre o conhecimento sistematizado.  

Nessa mesma perspectiva, Diniz-Pereira (2002) vê no movimento dos professores 

pesquisadores uma possibilidade de romper com a hegemonia dos modelos tradicionais e 

conservadores dos programas de formação docente, centrados na transmissão de 

conhecimento, que abarcam tanto os cursos da graduação quanto as propostas de formação 

continuada, oportunizando a criação de modelos coletivos, colaborativos e críticos. 

Sendo assim, o curso de licenciatura em Física do IFBA vislumbra o papel formador da 

pesquisa na graduação para além da sua função social de produção de conhecimento. A 

pesquisa é entendida como forma de contribuição para operar as mudanças na visão de mundo 

dos acadêmicos iniciantes, já que se trata de uma atividade problematizadora da realidade, na 

qual os fatos são relacionados, analisados e interpretados na articulação entre o empírico e a 

teoria. 

Além disso, a articulação da pesquisa com o ensino na licenciatura em Física, ganha mais força 

ainda se partimos no pressuposto da natureza do conhecimento de área. Trata-se de ensinar 

uma ciência que tem no aparato experimental seu principal argumento. Portanto ensinar Física 

sem conhecer a natureza da pesquisa é, no mínimo, um problema epistemológico grave para o 

ensino desse saber. 

Entre outros atos, a pesquisa na graduação aparece difundida em diversas ações ao longo do 

curso tais como: 

 Desenvolvimento de projetos de iniciação científica; 

 Desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica voltados a formação docente; 

 Realização de trabalhos de conclusão de curso (TCC); 

 Desenvolvimento de pesquisa no ensino no âmbito dos projetos de iniciação à 

docência; 

 Estruturação de laboratórios de estudos de práticas pedagógicas; 

 Organização e participação de licenciandos e professores em congressos científico-

tecnológico como forma de socialização da pesquisa acadêmica; 
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 Desenvolvimento de projetos de pesquisa em ensino amparados em órgãos públicos e 

privados de fomento à pesquisa; 

 Desenvolver e conhecer materiais didáticos voltados ao ensino da Física; 

Para isso a licenciatura de Física do IFBA conta com um corpo docente composto de 

pesquisadores em sua maioria doutores e doutorandos, nas mais diversas linhas de pesquisa, 

em especial, no ensino de Física. 

Aliado ao capital humano, a licenciatura em Física integra o grupo de licenciaturas do IFBA no 

Câmpus Salvador que, desde de 2012, dispõem do Laboratório de Inovações e Práticas 

Interdisciplinares (LIPI) vinculado ao edital de Laboratórios Interdisciplinar de Formação de 

Educadores (LIFE) subsidiado pela CAPES. Este espaço se constitui como ambiente de 

instrumentalização de projetos de pesquisa que visem o estudo e, consequentemente, a 

melhoria da prática docente.  

 

3.11 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Completando o tripé juntamente com as atividades de ensino e pesquisa, a extensão na 

licenciatura em Física deve atender a uma demanda de ações de caráter comunitário que 

pressuponham o compartilhamento tanto do que é ensinado na licenciatura como o 

conhecimento produzido no âmbito da formação do docente em Física.   

É importante salientar que tais atividades devem atender tanto ao processo formativo do futuro 

docente, como ao intercâmbio técnico-pedagógico com a sociedade. Se por um lado representa 

para o licenciando uma oportunidade de aprendizado diferente daquelas oferecidas na sala de 

aula da licenciatura, na outra extremidade a comunidade deve se beneficiar com o acesso a 

IES, em especial no que tange a formação continuada de professores de física que atuam nas 

redes de ensino, tendo em vista o objeto de trabalho dos cursos de licenciatura. 

Nesse sentido as atividades de extensão da licenciatura em Física devem se constituir como um 

dos vetores de acesso da sociedade ao IFBA, através de cursos, projetos, programas e outras 

atividades que garantam o cumprimento dos objetivos institucionais no que diz respeito ao 

desenvolvimento regional.  

Entre outras ações, as atividades de extensão na licenciatura em Física representam um 

importante instrumento de popularização da cultura científica na comunidade local. Aliado a 

isso, um curso dessa natureza configura-se como um polo importante de formação continuada 

para docentes da rede básica de ensino. Nesse sentido, são várias as possibilidades de 

atividades extensionistas que potencializam a disseminação da produção acadêmico- 

pedagógica da licenciatura em Física do IFBA, a saber: 

 Oferta de cursos de atualização para professores da rede básica de ensino; 

 Atividades de divulgação científica para o público em geral; 

 Elaboração de projetos e programas que tenham impactos diretos na melhoria do 

ensino de Física regional; 
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 Articulação de atividades formativas e de pesquisa que aproximem IFBA com a 

realidade escolar externa; 

 Visitas técnicas supervisionadas na perspectiva de interação dos licenciandos da 

instituição com o contexto regional; 

 Oferta de eventos científico-pedagógicos para estudantes e professores da educação 

básica. 

Para ilustrar uma dessa ações, a licenciatura em Física do IFBA coordena um projeto, 

denominado Comunidade de Prática de Ensino de Física (CoPEF). Essa atividade é subsidiada 

pela CAPES, através do edital NOVOS TALENTOS, nos anos de 2014 e 2015. Este projeto 

atua congregando estudantes e professores da rede básica do interior da Bahia com estudantes 

e formadores da licenciatura em Física, em uma rede de trabalho, cujo objetivo principal é o 

intercambio teórico metodológico e a disseminação da cultura científica. Nessa perspectiva, a 

CoPEF se propõe a atender docentes em serviço, graduandos, alunos da educação básica e 

pesquisadores em Ensino de Física. Entre outras possibilidades, este espaço é dedicado à 

construção de um projeto de ensino colaborativo e dinâmico elaborado por seus participantes. 

O projeto pressupõe que o contato com pesquisadores, pode converter-se, para os professores 

de física, numa possibilidade de melhoria dos seus conhecimentos sobre conteúdos 

específicos e didáticos, além de auxiliá-los na incorporação efetiva de novas práticas. No caso 

dos pesquisadores a constituição destas comunidades serve para a construção de pesquisas 

cada vez mais relevantes para a realidade escolar, na medida em que se abordam necessidades 

reais dos professores. 

Por fim, é importante registrar a importância da participação da licenciatura em Física no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Essa atividade representa 

um importante instrumento de articulação entre o ensino, pesquisa e extensão no âmbito do 

curso. Esse argumento se sustenta no fato do PIBID está inscrito como um programa de 

formação docente inicial e continuada, no qual sua ideia central é a inserção dos estudantes 

dos cursos de licenciatura no cotidiano das escolas de maneira orgânica. Esse tipo de 

atividade coloca em contato os formadores, os professores da educação básica e os futuros 

docentes, todos eles envolvidos nas discussões das vivências escolares. Nesse caso, 

compreender os resultados desse diálogo, enquanto processo formativo de futuros e atuais 

docentes, implica a aproximação e a articulação entre a academia e a escola como um 

contínuo da formação docente. 

O PIBID parte do princípio de uma ação integradora entre a Iniciação à Docência e a 

Formação Continuada de professores para a melhoria do ensino baseada na compreensão de 

que a ação docente é situada, e portanto, implica ações individuais desempenhadas enquanto 

práticas socialmente compartilhadas, com dimensões contextuais. Essa postura de formação 

visa superar o contraponto da vertente positivista do tipo de formação amparada na 

racionalidade técnica. Contrariamente a essa concepção, os resultados das pesquisas sobre 

formação de professores têm demonstrado a importância de reflexão sobre as situações de 

ensino para o desenvolvimento profissional dos professores (TARDIF, 2002; PIMENTA 

2000, SCHÖN, 2000). Nesse caso, compreendem-se os docentes como agentes capazes de 
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ações investigativas sobre as práticas de ensino que resultam na ressignificação de saberes em 

múltiplas instâncias formativas, frutos de uma teia complexa de interações.   

No caso da formação inicial de professores, compreendemos que o modelo colaborativo deva 

ser constituído por, no mínimo, três atores distintos: os futuros professores, os licenciandos; 

os professores da educação básica; os formadores dos docentes, preferencialmente os que 

investigam o ensino.  

Todos esses elementos, necessariamente, são encontrados em um programa de iniciação à 

docência, pois o PIBID consegue agrupar estudantes das licenciaturas, professores da 

educação básica e pesquisadores que atuam com a formação inicial de professores e, mais 

especificamente, com as práticas de iniciação à docência desenvolvidas no âmbito das escolas 

públicas. 

 

3.12 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos superiores 

definidos pelo MEC, nos quais a relação teoria-prática é o princípio fundamental, associados à 

estrutura curricular dos cursos de Licenciatura do IFBA, conduzem a um fazer pedagógico no 

qual atividades como seminários, práticas pedagógicas, estágios supervisionados e 

desenvolvimento de projetos científicos, entre outras, estão presentes em todas as unidades 

curriculares. 

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação formadora, uma vez que implica 

no diagnóstico das causas, bem como na correção dos desvios que ocorrem no percurso 

traçado para o processo de formação. Visa também aferir os resultados alcançados em relação 

às competências, ou seja, medir seu desenvolvimento e saber onde se torna necessário retomar 

ou modificar o curso da formação. 

Nesse sentido, a avaliação deverá ter como finalidade a orientação do trabalho dos docentes 

formadores de forma que lhes permita identificar os níveis e etapas de aprendizagem 

alcançadas pelos alunos. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos 

durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar 

conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação profissional da 

educação. 

Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios diferenciados dos que 

comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. Ganham importância: 

conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativas e a capacidade de aplicá-los na resolução de 

situações-problema. 

O professor formador deve ter clareza do que é e para que serve a avaliação, além do que 

deverá avaliar, e deverá procurar estabelecer um diálogo contínuo com seus alunos em torno 

dos critérios e formas, partilhando responsabilidades nessa complexa construção do 

conhecimento e formação do profissional.  
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A avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso da formação, com base nas competências 

adquiridas, de maneira progressiva, abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo 

os múltiplos aspectos da aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e 

habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação coerentes com 

os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor formador. 

Considerando a avaliação um processo formativo, ela deve ter um caráter processual e ser 

realizada ao longo do semestre, levando em conta a participação, o envolvimento e o 

aproveitamento do aluno nas atividades de ensino-aprendizagem. Respeitados os princípios e 

concepções deste Projeto, os alunos serão avaliados semestralmente, por disciplina ou 

componente curricular, pelo professor formador da disciplina que utilizará diferentes 

estratégias como provas, listas de exercícios, relatórios, participação em debates, produções 

textuais ou outros trabalhos realizados pelos alunos de acordo com os objetivos da atividade 

curricular em questão, estabelecidas no seu plano de curso semestral. 

Os Artigos 71 a 78 das Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA (2007) estabelecem 

que a avaliação da aprendizagem em cada disciplina deve compreender a apuração da 

frequência às aulas e a atribuição de pelo menos três notas (de zero a dez) a avaliações 

parciais e a um exame final, se for o caso. Ambos aspectos, frequência e aproveitamento, são 

eliminatórios, e para aprovação o aluno precisa ter pelo menos 75% de frequência e média 

final maior ou igual a 5,0. 

A partir do segundo semestre letivo de 2014, no entanto, através da Resolução 169/14, de 

2/10/14, o Conselho Superior do IFBA extinguiu exigência de prova final mantendo a média 

de aprovação maior ou igual a 5,0, o que deverá vigorar até a conclusão do processo de 

revisão das Normas Acadêmicas do Instituto. 

As avaliações parciais podem consistir em provas ou outras atividades previstas no plano de 

curso, e de sua aplicação o professor deverá estabelecer as três notas requeridas pelas Normas 

Acadêmicas, que serão lançadas em caderneta eletrônica. A nota final é calculada como a 

média aritmética das notas parciais. 

No caso de uma disciplina ofertada com carga horária desenvolvida em parte ou totalmente a 

distância, a apuração da frequência do aluno referente a essa carga horária EaD se dará pela 

realização das atividades definidas pelo professor da disciplina no seu plano de curso 

semestral. A avaliação de aproveitamento poderá incluir atividades e avaliações a distância, 

garantida a existência da parte presencial e que essa prevaleça sobre os demais resultados, 

conforme exigem o Decreto 5662/2005 e a portaria 4059/2004 do MEC.  

 

3.13 AVALIAÇÃO DO CURSO 

As normas de avaliação do ensino estão sistematizadas, sendo parte integral da Avaliação 

Institucional (estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes 

e instituído pela Lei nº 10.861/2004). 
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Em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA é o órgão colegiado formado por membros de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil 

organizada. Seu objetivo é conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem 

como a sistematização e o fornecimento de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), consideradas as diretrizes, critérios 

e estratégias emanadas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES).  

Tendo em vista as dimensões e a diversidade que caracterizam o Instituto Federal da Bahia, 

em cada um de seus campi foram criadas Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs), que 

desenvolvem as atividades juntamente com a CPA. Em conformidade com o estabelecido pela 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a CPA e as CSAs gozam de autonomia em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição. A CSA do Câmpus Salvador, 

de acordo com o que determina o Regimento de seu respectivo Câmpus em sua Seção II, 

Artigo 30, é formada por representantes dos corpos docente, discente, técnico-administrativo 

e sociedade civil organizada, indicados pelos respectivos segmentos, com mandatos de até 

três anos.  

Atualmente, a CSA do Câmpus Salvador é responsável por gerir e implementar o processo de 

autoavaliação, bem como fornecer as informações necessárias à avaliação externa. Tem como 

foco especial os cursos de graduação abertos nos últimos anos pelo Instituto, que atravessam 

processo de estruturação e consolidação. Este trabalho é realizado através do acesso, da 

análise e produção de documentos, bem como de aplicação de instrumentos junto a discentes, 

docentes, copo técnico e comunidade. Seus resultados prestam-se ao aprimoramento e 

aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem e de gestão concernentes aos cursos 

oferecidos.  

O último relatório produzido pela CSA (2010-2012) apontou avaliação acima da média dos 

diferentes cursos de graduação. Destacou também fragilidades pontuais em aspectos 

pedagógicos e de infraestrutura. Especificamente em relação às licenciaturas em Geografia, 

Física e Matemática, ainda não foi possível estabelecer uma série histórica de avaliações. No 

entanto, os resultados produzidos já permitem observar escores acima da média na maioria 

dos indicadores, embora apareçam também fragilidades características de cursos em fase de 

implementação.  

Os relatórios e demais documentos produzidos pela CSA tem produzido subsídios para a 

intervenção de Gestores, da Diretoria Geral de Cursos, das coordenações, de técnicos e 

estudantes. Tem-se focado também no processo de aperfeiçoamento dos instrumentos e 

métodos de avaliação, bem como de divulgação de seus resultados. Atualmente, o grupo que 

constitui a CSA tem como principal objetivo consolidar a cultura de autoavaliação no 

Câmpus, através da divulgação de seus trabalhos, de iniciativas de aproximação com diversos 

setores acadêmicos e administrativos, e de convite ao envolvimento dos diferentes agentes 

institucionais no processo autoavaliativo. 
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O curso e seu progresso são também continuamente avaliados pelo Colegiado e NDE. Os 

relatórios de avaliação institucional e dados de retenção-evasão gerados pelo MEC são 

discutidos, e apreciados à luz da situação concreta do curso vivenciada pelos professores e 

alunos do curso. Além disso, a Coordenação do curso realiza uma reunião semestral com os 

alunos onde eles podem falar sobre os principais problemas do curso da forma que eles os 

vivenciam, e os temas levantados são debatidos nas duas instâncias colegiadas. 

Em razão das conclusões obtidas das discussões nascidas desse acompanhamento, o NDE 

sugeriu e o Colegiado do Curso aprovou em 2013 a mudança da distribuição semestral de 

disciplinas que diminuiu a carga horária de aulas nos quatro primeiros semestres do curso, de 

forma a evitar aulas aos sábados, o que repercutiu favoravelmente no desempenho dos 

estudantes. 

3.14 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE 

Como parte da rede federal de educação superior, o IFBA executa uma política de assistência 

estudantil que visa à redução das desigualdades socioeconômicas e a superação de 

dificuldades de várias ordens que afetam o desempenho acadêmico e tendem a excluir alunos 

em situações de maior vulnerabilidade socioeconômica ou com deficiências ou necessidades 

especiais. 

Nesse sentido, as “Diretrizes para Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia”, aprovadas pelo Conselho Superior do Instituto em 

26/10/2010, regem a assistência socioeconômica e didático-pedagógica ao seu corpo discente. 

Como definido nas “Diretrizes...”, a Política de Assistência Estudantil do IFBA é composta 

pelos seguintes programas: 

1 - Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes; 

2 – Programa de Educação para Diversidade; 

3 - Programa de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Específicas; 

4 - Programa de Assistência à Saúde; 

5 - Programa de Acompanhamento Psicológico; 

6 - Programa de Acompanhamento pedagógico; 

7 - Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer; 

8 - Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 

9 - Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 

A assistência ao estudante no Câmpus Salvador do IFBA é prestada através da Diretoria 

Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DEPAE) que coordena, acompanha e avalia 

ações interdisciplinares voltadas à melhoria das condições cognitivas, socioeconômicas, 

psicossociais e nutricionais do estudante, a inclusão e a formação plena, possibilitando sua 

permanência qualificada e êxito no seu percurso acadêmico. 
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No cumprimento de suas atribuições, a DEPAE: 

 programa ações da Política de Assistência Estudantil do IFBA no Câmpus; 

 socializa a Política de Assistência Estudantil do IFBA, reafirmando a sua concepção 

enquanto direito social, junto à comunidade do Câmpus, objetivando a sua melhoria; 

 participa da avaliação da Política de Assistência Estudantil do IFBA, e colaboração 

com a comunidade do Câmpus 

 desenvolve o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, conforme normas da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA; 

 realiza estudos em parceria com diversos profissionais envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, como docente, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 

nutricionistas com vistas à intervenção na perspectiva integral e integrada; 

Dentro desses programas, a DEPAE empreende a seleção e acompanhamento dos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pode inclui-los de acordo com a 

necessidade em programas de bolsas ou auxílios para alimentação, moradia, transporte, bolsas 

de trabalho, fornecimento de óculos, entre outras. 

No Câmpus Salvador, o Núcleo de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas 

Específicas (NAPNEE) presta assistência aos alunos com necessidades especiais e orienta e 

auxilia os professores com vistas à melhoria das condições para o processo de ensino-

aprendizagem nas situações específicas, como é descrito no item 1.4.3deste Projeto. 

 

3.15 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

Os concluintes do curso serão aqueles que concluírem com êxito todos os componentes 

curriculares, incluindo-se o trabalho de conclusão de curso, o estágio supervisionado e as 

atividades complementares. Os concluintes colarão grau e serão diplomados com o título de 

Licenciatura em Física, estando aptos a realizarem todas as atividades descritas no perfil 

profissional. 
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4. PESSOAL E GESTÃO 

4.1 CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

O Departamento de Física conta no primeiro semestre de 2015 com vinte e um professores 

efetivos, sendo doze mestres e nove doutores, que lecionam em cursos técnicos integrados e 

cursos superiores de engenharia e de tecnologia, além dos cursos de Licenciatura em Física e 

Licenciatura em Matemática. Atualmente, sete dos professores que têm título de mestre estão 

matriculados em cursos de doutorado. 

O Quadro 6 abaixo relaciona os docentes efetivos do Departamento de Física e traz um 

resumo de suas qualificações. Atuam ainda no Departamento de Física dois professores 

substitutos e dois professores temporários. 

Quadro 6. Professores efetivos do Departamento de Física 

Nome Titulação Formação 
Regime de 

Trabalho 

Alessandro Silva de Barros Mestre Licenciado e Bacharel em Física DE 

Antônio Carlos Pereira Doutor Licenciado em Física DE 

Dan Oliveira Santana Mestre Licenciado em Física DE 

Dielson Honhefeld Doutor Licenciado em Física DE 

Ebenezer Silva Cavalcanti Doutor Licenciado em Física DE 

Eliana Alcântara Lisboa Mestre Licenciada em Física DE 

Elias Ramos de Souza Doutor Bacharel em Física DE 

Elinoel Júlio Valverde Doutor Licenciado em Física DE 

Erick Santana dos Santos Mestre Bacharel em Física 40h 

Gilmar da Silva Melo Mestre Bacharel em Física DE 

Jancarlos Menezes Lapa Doutor 
Licenciado em Ciências com habilitação em 

Física 
DE 

Luzia Matos Mota Doutora Licenciada em Física DE 

Marivaldo Oliveira Garrido Mestre Bacharel em Física DE 

Marlene Santos Socorro Mestre Licenciada e Bacharel em Física DE 

Mayumi Fukutami Presa Mestre Bacharel em Física DE 

Niels Fontes Lima Doutor Bacharel em Física DE 

Raimundo Nonato Almeida Costa Mestre Licenciado em Física DE 
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A carga horária média em sala de aula dos professores do Departamento de Física IFBA é de 

aproximadamente 14 horas semanais. As horas restantes são dedicadas a atividades de 

extensão, pesquisa e administração. A maioria do corpo docente que atua no curso trabalha 

em regime de dedicação exclusiva na Instituição. 

 

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O Quadro 6 apresenta o perfil dos servidores técnicos administrativos e estagiários atuantes 

no Departamento de Física do Câmpus Salvador do IFBA. 

Quadro 6. Pessoal Técnico-Administrativo do Departamento de Física 

 

 

Ricardo Silva de Macedo Doutor 
Licenciado em Física e Bacharel em 

Engenharia Elétrica 
DE 

Roberto dos Santos Menezes Júnior Mestre Licenciado e Bacharel em Física DE 

Ronaldo Nascimento Naziazeno Mestre Bacharel em Física DE 

Victor Mancir da Silva Santana Mestre Bacharel em Física DE 

Nome Titulação Cargo 

Denilson Vicente Gonçalves Silva Licenciado em Física Laboratorista 

Marivalda Carneiro Ribeiro Ensino Médio 
Assistente Administrativa da 

Coordenação da 
Licenciatura 

Giselly Alexandre de Souza Licenciada em Física Laboratorista 

Priscilla Carvalho Cunha 
Estudante de Engenharia 

Química 
Estagiária Acadêmica do 
Departamento de Física 

Héber Guerreiro da Hora 
Estudante de Bacharelado 
em Física. Licenciado em 

Física. 

Estagiário Acadêmico do 
Departamento de Física 
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4.3 CORPO DOCENTE DO CURSO 

O corpo docente do curso compõe-se de professores dos Departamentos de Física, de 

Matemática e dos Departamentos que oferecem as disciplinas de formação pedagógica e 

geral, principalmente do Departamento de Sociologia, Psicologia e Pedagogia e também dos 

Departamentos de Línguas Estrangeiras, de Línguas Vernáculas, de Computação e de 

Química do Campus Salvador do Instituto Federal da Bahia. Em sua grande maioria os 

professores que lecionam disciplinas para a Licenciatura em Física do Campus Salvador são 

professores efetivos, embora devido à política de qualificação institucional seja necessário às 

vezes contar com um professor substituto para o lugar de um professor afastado para 

qualificação. 

Os professores que lecionam no curso de Licenciatura em Física lotados nos diversos 

Departamentos estão listados no Quadro 7abaixo, conforme as disciplinas que ministram. 

Quadro 7. Professores da Licenciatura em Física, por disciplina. 

Sem. Código Disciplina Departamento 
Carga 

horária 
Professores 

1 

EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade FIS 2 
Marlene Santos Socorro 

FIS210 T Introdução à Física FIS 2 Dielson Pereira Hohenfeld 

FIS210 P Introdução à Física FIS 2 
Eliana Alcântara Lisboa 
Ricardo Silva de Macedo 

INF024 Informática Aplicada à Educação I COMP 4 Luiz Cláudio Machado Santos 

LET111 Comunicação e Informação DALV 4 Maria da Conceição Pinheiro Araújo 

MAT220 Introdução à Matemática MAT 6 Sílvia dos Santos Costa 

2 

EDU150 História da Educação I DASPP 4 
Roberto dos Santos Melo (efetivo) 
Ana Rita de Cássia Santos Barbosa 
(substituta) 

EDU154 Filosofia da Educação I DEPFIL 4 Ronaldo Pimentel 

FIS215 T Física Clássica da Matéria e da Luz FIS 4 Niels Fontes Lima 

FIS215 P Física Clássica da Matéria e da Luz FIS 2 Niels Fontes Lima 

MAT227 Álgebra Vetorial e Geometria Analítica MAT 6 Reinaldo de Oliveira Lima 

3 

EDU155 Psicologia da Educação I 
DASPP 

4 
Moema Ferreira Soares Britto, 
Miriã Alves Ramos de Alcântara 

EDU156 Didática I DASPP 4 Telma Brito Rocha 

LET112 Libras DALE 2 Erivaldo Marinho 

MAT223 Cálculo Diferencial e Integral I MAT 6 Daniela Santa Inês Cunha 

MAT228 Álgebra Linear I MAT 4 
Ives Lima de Jesús 
Lurimar Smera Batista 

4 

EDU158 Sociologia da Educação I DASPP 4 Daniel Romero 

FIS216 T Mecânica e Gravitação FIS 4 Eliana Alcântara Lisboa 

FIS216 P Mecânica e Gravitação FIS 2 Eliana Alcântara Lisboa 

FIS226 Met. e Prática.do Ensino de Física I FIS 4 Jancarlos Menezes Lapa 

MAT224 Cálculo Diferencial e Integral II MAT 6 Fernando Osvaldo Real Carneiro 

FIS260 
Tratamento de Dados Experimentais 
(optativa) 

FIS 4 Ronaldo Nascimento Naziazeno 

FIS273 Modelos Didáticos no Ensino de Física FIS 4 
Jancarlos Menezes Lapa 
Luzia Matos Mota 
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Quadro 7. Professores da Licenciatura em Física, por disciplina (cont.). 

Sem. Código Disciplina Departamento 
Carga 

horária 
Professores 

5 

EDU159 Metodologia da Pesquisa DASPP 2 Tereza Cristina de Oliveira 

FIS217 T Eletricidade e Magnetismo FIS 4 
Luzia Matos Mota  
Roberto dos Santos Menezes 
Júnior 

FIS217 P Eletricidade e Magnetismo FIS 2 
Luzia Matos Mota  
Niels Fontes Lima 

FIS227 Met. e Prática do Ensino de Física II FIS 4 Dielson Pereira Hohenfeld 

FIS232 Estágio Superv. em Ensino de Física I FIS 2 Dielson Pereira Hohenfeld 

MAT225 Cálculo Diferencial e Integral III MAT 6 Eronildo de Jesus Souza 

6 

EDU157 Avaliação da Aprendizagem DASPP 2 Telma Brito Rocha 

FIS218 T Ondas, Som e Luz FIS 4 
Niels Fontes Lima 
Victor Mancir Santana 

FIS218 P Ondas, Som e Luz FIS 2 
Niels Fontes Lima 
Victor Mancir Santana 

FIS220 Mecânica Clássica FIS 4 
Roberto dos Santos Menezes 
Júnior 

FIS228 Met. da Pesquisa do Ensino de Física FIS 2 Luzia Matos Mota  

FIS233 Estágio Superv. em Ensino de Física II FIS 2 Dielson Pereira Hohenfeld 

QUI520 Química Geral QUI 4 Simone Pereira de Lima 

7 

EDU160 Organização da Educação Brasileira DASPP 2 
Ana Rita de Cássia Santos Barbosa 
(substituta) 

FIS219 T Física Moderna FIS 4 Victor Mancir Santana 

FIS219 P Física Moderna FIS 2 Victor Mancir Santana 

FIS223 Eletromagnetismo FIS 4 Erick Santana dos Santos 

FIS230 TIC para o Ens.de Física FIS 2 Jancarlos Menezes Lapa 

FIS234 Estágio Superv. em Ensino de Física III FIS 2 Ricardo Silva de Macedo 

FIS236 Hist. e Filo. das Ciências no Ens. de Física FIS 4 Ricardo Silva de Macedo 

8 

FIS224 Termodinâmica e Mecânica Estatística FIS 4 Niels Fontes Lima 

FIS225 Mecânica Quântica FIS 4 Erick Santana dos Santos 

FIS229 TCC FIS 2 Luzia Matos Mota 

FIS235 Estágio Superv. em Ensino de Física IV FIS 2 
Dielson Pereira Hohenfeld 

Jancarlos Menezes Lapa 

Ricardo Silva de Macedo 

LET115 Inglês Instrumental DALE 4 
Maria Auxiliadora Lima Dias da 
Silva 

LET116 Espanhol Instrumental DALE 4 Elisângela Reis Oliveira 

 
 

A titulação e a qualificação do corpo docente do curso no que se refere a área de formação, 

experiência no ensino médio e no ensino superior e produção científica, cultural, artística ou 

tecnológica nos últimos três anos é apresentada nas próximas figuras. 

Os dados mostrados nas figuras mostram que o corpo docente do curso está plenamente 

qualificado para atuar no mesmo, tanto pela formação inicial e pós-graduada como em 

experiência de ensino. Registra-se uma produção acadêmica e científica significativa, embora 

ainda incipiente, o que corresponde ao nascimento de uma cultura de pesquisa científica nos 

CEFETs transformados em IFs. 
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A Figura 3 apresenta de modo gráfico a titulação dos professores do curso de Licenciatura 

em Física, em termos das porcentagens do total de professores do curso que possuem como 

maior titulação curso de especialização, mestrado e doutorado. A fração de professores com 

graduação stricto senso é 97% e a fração de doutores é 42%. 

 

 

Figura 3. Formação dos professores do Curso de Licenciatura em Física. 

A Figura 4 apresenta a qualificação dos professores do curso de Licenciatura em Física, em 

termos das porcentagens do total de professores do curso que possuem formação em 

licenciatura ou pedagogia, que possuem pelo menos três anos de exercício de docência na 

educação básica, que têm pelo menos três anos de experiência no magistério superior e que 

registraram quatro ou mais produções nos últimos três anos. 

 

Figura 4. Qualificação dos professores do Curso de Licenciatura em Física. 
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4.3 COORDENAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Licenciatura em Física do Campus Salvador do IFBA é dirigido por um 

Coordenador eleito conforme o Artigo 9 do Regimento Interno do IFBA pelo Colegiado do 

Curso entre os professores do Departamento de Física participantes do curso, com formação e 

perfil compatível com a atividade. 

O Coordenador de Curso desenvolve suas funções por intermédio do Colegiado de Curso e 

tem as seguintes atribuições: 

• convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do 

Curso, lavrando suas competentes atas; 

• executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

• promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos; 

• realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas 

correspondentes; 

• reunir-se ao menos uma vez por semestre letivo com todo o corpo docente; 

• promover a avaliação das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas no 

âmbito do curso; 

• coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico - administrativo lotado no Curso, 

visando à eficácia do ensino, da pesquisa e a extensão; 

• opinar sobre a escolha de equipamentos e materiais relacionados com o curso 

• solicitar a aquisição e renovação de acervo bibliográfico da biblioteca do Campus 

inerente ao curso,  

• coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator e 

compondo a banca avaliadora, garantindo o cumprimento dos prazos de divulgação do 

resultado do recurso; 

• orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos, 

garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, no prazo previsto no 

calendário de atividades acadêmicas; 

• elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e 

turmas do curso; 
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• fornecer ao setor competente as informações necessárias a avaliação de desempenho 

dos docentes; 

• encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e providências 

tomadas pelo Colegiado do Curso; 

• articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere à oferta de 

disciplinas comuns a vários Cursos; 

• elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente com o corpo 

docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado; 

• adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse 

do Curso; 

• apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas as 

providências “ad referendum” que foram tomadas;  

• informar aos docentes e discentes sobre a realização de Exames Nacionais de Cursos, 

• orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos 

para fins de cadastro de informações dos alunos nos prazo fixados no Calendário de 

Atividades de Graduação; 

• Prestar orientação ao estudante sobre sua vida acadêmica e sua integralização 

curricular 

• Acompanhar o processo de matrícula e fazer cumprir os prazos previstos em 

calendário escolar quanto às atividades docentes e discentes dos cursos 

• Realizar adaptação curricular do estudante em consequência de transferência 

• exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos órgãos 

superiores do IFBA. 

• Desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação; e 

• Realizar outras atividades correlatas e afins 

  

Coordenador do Curso 

O atual Coordenador do Curso é Niels Fontes Lima, Professor Associado do Magistério 

Superior do IFBA. Prof. Niels atua no ensino superior desde 1993, lecionando disciplinas de 
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Física Geral e Experimental em cursos superiores de Tecnologia, Engenharia e Licenciaturas, 

na sucessão institucional CENTEC (até 1993), CEFET (até 2008) e IFBA (até o presente). 

O Coordenador do Curso atua no Curso como docente desde seu início no segundo semestre 

letivo de 2011e está nessa função desde outubro de 2012designado pelas portarias da Reitoria 

do Instituto 1.675/2012, de 10 de outubro de 2012, e 1.567/2013 de 7 de outubro de 2013. 

 

4.4 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Os Núcleos Docentes Estruturantes nos cursos superiores no Brasil foram instituídos pela 

Resolução 01 de 17 de junho de 2010 do Conselho Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes). A Resolução nº 17 de 27 de agosto de 2012 do CONSUP do IFBA, 

estabeleceu o Regimento do Núcleo Docente Estruturante – NDE dos Cursos de Graduação 

do Instituto, ao qual está submetido o NDE do curso de Licenciatura em Física do Campus 

Salvador do IFBA, e é apresentada neste Projeto em anexo. Além disso, o Regimento Interno 

do IFBA em seus artigos 13 e 14 também trata das finalidades e da constituição dos NDEs 

dos Cursos Superiores do IFBA, e lhes dá as seguintes atribuições:  

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso; 

III. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Colegiados dos 

respectivos Cursos, sempre que necessário; 

IV. cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 

pelos Colegiados; 

V. contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, dos Conteúdos 

Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a avaliação 

institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário; 

VII. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

Composição do NDE do Curso 

Em conformidade com a Resolução 17/2012, o NDE do Curso de Licenciatura em Física do 

Câmpus Salvador do IFBA é composto por oito docentes do curso escolhidos pelo Colegiado 

do Curso e presidido pelo Coordenador do Curso, membro nato do Núcleo. A composição 

atual do NDE do Curso foi instituída após indicação do Colegiado pela Portaria 3/2013 da 

Diretoria Geral do Câmpus, de 18/01/2013 e foi modificada pelo Colegiado do Curso, que a 

pedido da Profa. Telma Rocha a substituiu pela Profa. Miriã Alves Ramos de Alcântara em 

29/09/2014. Também nessa reunião, o Colegiado do Curso estabeleceu que a composição do 
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NDE do curso, mostrada no Quadro 8, não seria alterada antes da visita da comissão de 

avaliação para o reconhecimento, de forma a espelhar no momento da visita o histórico da 

implantação do curso por essa equipe. 

Quadro 8. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 

Licenciatura em Física. 

 

Membro Titulação Formação 

Dielson Pereira Hohenfeld  Doutor Física 

Eliana Alcântara Lisboa Mestre Física 

Ives Lima de Jesus Doutor Matemática 

Jancarlos Menezes Lapa Doutor Física 

Lurimar Smera Batista Doutor Matemática 

Marlene dos Santos Socorro Mestre Física 

Niels Fontes Lima Doutor Física 

Miriã Ramos de Alcântara Doutora Psicologia da Educação 

 
 

4.5 COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado de um curso de licenciatura deve refletir a multidisciplinaridade característica do 

curso, e dessa forma deve ser integrado por docentes que atuam nas diversas áreas de 

conhecimento que constituem o curso. A organização e atribuições dos colegiados dos cursos 

superiores do Instituto Federal da Bahia devem seguir as diretrizes do Regimento Interno do 

IFBA estabelecidas em seus artigos 8º a 12, que norteiam esta norma. 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Física do Campus Salvador do IFBA é composto 

pelo Coordenador do Curso, que o preside, e por mais seis docentes que desempenham 

atividades no curso, indicados pelos respectivos Departamentos através de eleição, 

representando as áreas de conhecimento de física e seu ensino (dois membros), matemática 

(dois membros), pedagogia (um membro) e línguas (um membro), com um suplente por cada 

área. Além desses, de acordo com o Artigo 10 do Regimento Interno do IFBA, devem compor 

ainda o Colegiado dois representantes discentes (1/5 do total) e um suplente, regularmente 

matriculados no curso e devidamente indicados pelo órgão representativo do corpo discente, e 

um representante da área técnico-pedagógica. O mandato dos membros do Colegiado de 

Curso é de dois anos, podendo ser renovado sem limitação. 

As atribuições do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física do Campus Salvador do 

IFBA são as seguintes: 

• acompanhar o funcionamento do curso e o trabalho da Coordenação; 
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• programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para 

o curso; 

• deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e proceder 

a sua avaliação periódica; 

• aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso; 

• propor diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos, indicando aos 

Departamentos Acadêmicos o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo; 

• propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático das 

disciplinas, visando a sua atualização e modernização 

• aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino, 

bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as disciplinas do 

curso; 

• assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito de 

cada Curso 

• apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos discentes 

quanto aos assuntos de interesse do Curso; 

• propor alterações ao projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de 

qualidade determinados pelo MEC e pelos mecanismos de avaliação institucional; 

• deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de qualidade 

determinados pelo MEC e pelos mecanismos de avaliação institucional; 

• propor a elaboração do projeto do curso e suas alterações, quando necessárias; 

• definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a melhoria 

de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso; 

• avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes 

necessários; 

• sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de professores, bem como 

providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino; 

• analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas, 

mediante requerimento dos interessados; 

• emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 
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• opinar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como outros 

processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de atuação 

• analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime Disciplinar, no 

Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docente e ao 

Corpo Discente, no âmbito de sua competência; 

• opinar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados 

a sua área de atuação  

• decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do Curso, 

naquilo que se relacione com o exercício da docência; 

• analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao 

exercício da docência; 

• definir a composição do Núcleo Docente do Curso entre os integrantes do corpo 

docente do curso, de acordo com a Resolução 17/2012 do CONSUP-IFBA; 

• colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Curso; 

• exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração superior do 

IFBA.  

Composição do Colegiado do Curso 

A composição atual do Colegiado foi instituída pela Portaria 21/2012 da Diretoria Geral do 

Câmpus Salvador, de 4/5/2012, e foi modificada em 18/3/204 por decisão do Colegiado, 

visando aproximar o número de membros, que era de dez, à previsão do Projeto de 

implantação que prescrevia seis membros. A composição do Colegiado passou a ser de sete 

membros efetivos: o coordenador do curso, dois membros das áreas de física e seu ensino, um 

membro da área de matemática, um membro da área de pedagogia e um membro da área de 

linguagens, além do representante discente. Decidiu-se por extinguir a representação da área 

de Informática, dispensando-se portanto o professor Ronaldo Pedreira Silva da sua 

participação. Os professores Eliana Alcântara Lisboa e Lurimar Smera Batista passaram a ser 

suplentes, respectivamente das áreas de Física e de Matemática.  

A representação estudantil foi modificada por eleição em assembleia em 20/8/2014, conforme 

comunicado do Diretório Acadêmico da Licenciatura em Física, que escolheu os discentes 

Fernando dos Santos Lordelo e Roberto Macedo Araújo, como representantes efetivos e Josef 

Santana Brasil como suplente. 

Em reunião de 29/9/2014 o Colegiado resolveu que a nova composição do Colegiado, 

definida de acordo com o novo Regimento Interno do IFBA e com as discussões sobre o tem 

no NDE e no próprio Colegiado e modificando o estabelecido no Projeto de Implantação do 

Curso só seria implantada após a conclusão do processo de reconhecimento do curso. Dessa 
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forma, os representantes discentes Fernando dos Santos Lordelo e Roberto Macedo Araújo 

foram acolhidos no Colegiado  como membro efetivo e membro suplente, respectivamente. 

A composição do Colegiado que tem atuado desde então é a mostrada no Quadro 9 seguinte. 

 

 

Quadro 9. Composição Atual do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física. 

 

Membro Área que representa. 

Eliana Alcântara Lisboa Física (suplente) 

Ives Lima de Jesus Matemática 

Lurimar Smera Batista Matemática (suplente) 

Luzia Matos Mota Física 

Maria Conceição Pinheiro Araújo Linguagem 

Marlene dos Santos Socorro Física 

Niels Fontes Lima Coordenador - Física 

Fernando Santos Lordelo Rep. discente 

Roberto Macedo Rep. Discente (sup.) 
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5. INFRAESTRUTURA 

5.1 SALAS DE AULA 

O Câmpus Salvador do IFBA está dotado de salas de aula amplas e bem iluminadas, 

climatizadas com ventiladores ou condicionadores de ar, muitas delas providas de recursos de 

projeção multimídia, que são usadas nas aulas das turmas teóricas das disciplinas do curso de 

Licenciatura em Física. As salas são apropriadas em tamanho e capacidade ao tamanho das 

turmas e são adequadas às metodologias e recursos didático-pedagógicos empregados no 

curso, de aulas expositivas, discussões, anotações, projeções de filmes/vídeos, projeções de 

transparências e slides e outros. 

 

5.2 LABORATÓRIOS 

O Laboratório Didático do Departamento de Física do Câmpus Salvador do IFBA tem como 

principal objetivo a realização de atividades experimentais didáticas nas diversas modalidades 

de ensino oferecidas por nossa instituição. Seu papel deve ser proporcionar aos estudantes 

momentos de encontro entre teoria e prática, fornecendo e disponibilizando instalações e 

equipamentos onde os fenômenos físicos de interesse didático possam ser reproduzidos, 

observados e medidos. O Laboratório Didático deve ser essencialmente um lugar de 

aprendizagem onde seja possível encontrar diversos tipos de materiais e equipamentos 

devidamente organizados e facilmente acessíveis para serem utilizados por professores e 

alunos em suas atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

A organização do Laboratório dispõe de seis salas de laboratório (laboratórios A, B, C, D, E e 

F) e um almoxarifado, e é em suas instalações que ocorrem as aulas práticas das disciplinas 

que o Departamento de Física oferece a todos os níveis de ensino e praticamente todos cursos 

do IFBA: cursos técnicos de nível médio, concomitantes ou subsequentes; cursos de EJA; 

cursos de nível superior, Engenharias (Elétrica, Mecânica e Química) e Licenciaturas (Física e 

Matemática). 

A sala F é dedicada preferencialmente à pesquisa em ensino e à licenciatura em Física, onde 

são realizadas atividades de construção de modelos físicos e protótipos, de desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de ensino de Física. Em particular é a sala de aula das disciplinas de 

“Metodologia do Ensino de Física” e de Estágio.  

O Laboratório Didático do Departamento de Física possui um acervo bastante variado de 

medidores, instrumentos, equipamentos e materiais que cobrem as vastas áreas da Física 

Geral e Experimental. Esse acervo permite a realização de diversos tipos de atividade, com 

materiais e metodologias diversificados, possibilitando tanto a execução das experiências 

pelos próprios alunos sob a supervisão de um professor, como de experimentos de 

demonstração, nas áreas de Mecânica, Oscilações e Ondas, Termologia e Termodinâmica, 

Hidrostática e Hidrodinâmica, Ótica Geométrica, Ótica Ondulatória, Eletromagnetismo e 

Física Moderna. 
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Para cumprir sua função, os materiais exigidos pelos diferentes usos devem ser 

disponibilizados no local e no momento da execução da atividade que vai usá-los, o que deve 

ser providenciado pela organização do laboratório. Parte dos materiais e equipamentos está 

acondicionada no almoxarifado, mas a maior parte está alocada em armários nas salas do 

laboratório, obedecendo a uma especialização das salas, o que facilita a arrumação e a guarda 

dos materiais usados em cada atividade. 

O acervo foi recentemente enriquecido com a aquisição de novos equipamentos e kits 

experimentais, em particular kits para a aquisição automatizada de dados experimentais, 

constituídos de interface para computador, sensores e módulos de controle necessários para a 

medida de corrente, tensão, temperatura, pressão absoluta, diferença de pressão, força, 

posição e aceleração, além de todos os aplicativos necessários para a aquisição, tratamento e 

apresentação dos dados obtidos. Foram adquiridos também osciloscópios baseados em 

computadores e kits Arduino, que vêm preencher uma grande lacuna nos recursos postos à 

disposição pelo laboratório ao seu público usuário. Tal conjunto de sensores facilita ou 

incrementa experimentos ou atividades já praticados no Laboratório Didático, envolvendo 

temas de praticamente todas as disciplinas de física oferecidas pela Coordenação. Além disso, 

possibilita a realização de atividades completamente novas, que seriam impossíveis sem a 

quantidade de dados e a velocidade com a qual são obtidos propiciadas pela aquisição por 

computador. 

5.2.1 Organização do Laboratório Didático de Física 

Para que o Laboratório Didático possa cumprir sua função, e de acordo com o estabelecido no 

“Regulamento dos Laboratórios Didáticos de Física “do Departamento de Física do 

Câmpus Salvador do IFBA, a organização administrativa e técnica do Laboratório 

compreende um Coordenador, docente do Departamento de Física indicado pelo 

Departamento, ao qual o Laboratório está subordinado, e (atualmente) um técnico 

laboratorista,  funcionário de carreira com formação em Física ou outra formação superior 

compatível com as funções. Cabe a ambos cumprir e fazer cumprir o regulamento, as normas 

e as rotinas preestabelecidas pela Coordenação do Laboratório e Chefia de Departamento. 

O Coordenador do Laboratório supervisiona o cumprimento das obrigações técnicas e 

administrativas com vistas à preservação do patrimônio público e  a o  máximo 

aproveitamento do espaço para as aulas previamente programadas e divulgadas, e é o 

responsável pelo bom funcionamento do Laboratório. 

Os técnicos laboratoristas são os responsáveis diretos por preparar previamente os materiais 

relacionados à atividade laboratorial e acompanham presencialmente as atividades acadêmicas 

desenvolvidas no espaço do laboratório sempre que requisitados pelos professores 

responsáveis pela atividade. 

Exercendo sua função educacional numa direção complementar, o Laboratório Didático 

também admite alunos de graduação em física como estagiários, que cooperam na 

disponibilização e arrumação do material para as diversas atividades e na função geral de 

controle e manutenção do material. Os estagiários atuam numa situação em que podem 

acompanhar diretamente o emprego dos recursos técnicos laboratoriais nas atividades de 
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ensino e aprendizagem desenvolvidas no âmbito dos cursos atendidos pelas disciplinas 

oferecidas pelo Departamento de Física. Dessa forma, configura-se a relação especial que o 

Laboratório Didático tem com o curso de Licenciatura em Física. 

5.2.2 Pessoal do Laboratório 

Coordenador 

Roberto dos Santos Menezes Júnior - Mestre, Licenciado e Bacharel em Física. 

Técnicos Laboratoristas 

Denilson Vicente Gonçalves Silva - Licenciado em Física. 

Giselly Alexandre de Souza – Licenciada em Física 

Estagiário 

Héber Guerreiro da Hora - Estudante de Bacharelado em Física e licenciado em Física. 

 

5.3 SALA DE COORDENAÇÃO E DE PROFESSORES 

A Coordenação da Licenciatura em Física está sediada em uma sala no Pavilhão do 

Departamento de Física, e dispõe de postos de trabalho para um auxiliar administrativo e para 

o Coordenador do Curso, dotados de computadores conectados à rede do Câmpus e 

compartilha com o Departamento uma impressora e copiadora laser de alto desempenho. Há 

espaço para atendimento aos alunos, e armários para a guarda de documentos do curso. 

Além da sala da Coordenação, as instalações do Departamento de Física compreendem 

gabinetes para professores, sala de reuniões, sala de apoio, sala de recepção, sanitários e copa. 

 

5.4 ESPAÇOS PARA PROFESSORES DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

Todos professores do Curso de Licenciatura em Física lotados no Departamento de Física 

possuem gabinetes de trabalho, dotados de mesas individuais. A maioria dos professores usa 

computadores portáteis ou tablets, de forma que o recurso mais importante de informática é a 

rede wi-fi, mas há computadores conectados à internet em todas as salas. 

Os professores do Departamento de Matemática também possuem salas de trabalho nas 

instalações do seu Departamento. Os outros departamentos envolvidos no curso que não 

disponibilizam salas de trabalho para seus professores oferecem salas coletivas com armários 

individuais. 
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5.5 RECURSOS DE INFORMÁTICA DISPONÍVEIS PARA OS ALUNOS 

As aulas da disciplina obrigatória “Introdução à Informática” são realizadas em laboratórios 

de informática do Departamento de Computação, ou no Laboratório de Modelagem 

Matemática Computacional do Departamento de Matemática. Esses laboratórios também 

podem ser acessados pelos alunos em horários disponibilizados pelas coordenações 

responsáveis, conforme suas respectivas normas de funcionamento. 

Os alunos da Licenciatura em Física também têm acesso à sala de apoio do Departamento de 

Física, dotada de três computadores conectados à internet e acesso a impressora laser, fica 

disponível durante o expediente institucional. 

Como muitos alunos usam seus próprios computadores, tablets e mesmo smartphones, o 

Câmpus oferece cobertura por rede wi-fi em suas instalações, em particular no Pavilhão F, 

sede do Departamento de Física e seus laboratórios. 

Além disso, as instalações e os recursos do Laboratório de Inovações e Práticas 

Interdisciplinares (LIPI / LIFE) são utilizados pelos alunos envolvidos em projetos de 

pesquisa ou extensão e na iniciação à docência. 

 

5.6 ESTRUTURA DA BIBLIOTECA 

A Biblioteca Raul Seixas do Câmpus Salvador do IFBA constitui-se num espaço aberto e 

compartilhado para construção do conhecimento e facilitador da aprendizagem, reservado 

para fins didáticos e culturais, disseminação da informação e aquisição de conhecimento 

técnico, científico e cultural. 

Com uma área total de quase 900 m2, está aberta à comunidade em geral e seu acervo atende a 

todos os níveis de ensino do IFBA, permitindo o empréstimo aos usuários vinculados à 

Instituição. Possui espaço para leitura e o acervo pode ser consultado na internet no endereço 

“http://www.portal.ifba.edu.br/salvador/biblioteca.html”. 

O acervo consiste de, aproximadamente, 14.000 títulos e 45.000 exemplares, nos quais alguns 

estão disponíveis em CD ou DVD didáticos, e é constituído por títulos de reconhecido valor 

bibliográfico nas diversas áreas do conhecimento, em particular das áreas técnicas e de 

engenharia, de matemática e de física. Contempla, ainda, acervo das áreas gerais do currículo 

escolar do Ensino Médio, de Pedagogia e Educação e de Pesquisa em Ensino, além de 

publicações de áreas correlatas e complementares como Literatura, Atualidades, Legislação, 

Regulação de Serviços Públicos e outras. 

O objetivo da Biblioteca é reunir, organizar e promover o acesso à informação de forma 

precisa e eficaz, atuando como um agente facilitador no processo de ensino-aprendizagem e 

incentivador da cultura e do prazer pela leitura na comunidade do IFBA. Dessa forma, 

buscamos captar os recursos informacionais indispensáveis ao desenvolvimento dos 

programas de ensino dos cursos oferecidos pela Instituição, contribuindo no processo de 
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ensino-aprendizagem como suporte as atividades pedagógicas, e atuando na promoção da 

cultura e do prazer pela leitura de nossos usuários. 

São usuários da Biblioteca todos os alunos, professores e funcionários efetivos e terceirizados 

da Instituição. A Biblioteca também está aberta para a comunidade em geral: alunos de outras 

instituições, pesquisadores, etc. 

A Biblioteca está comprometida com a qualidade dos produtos e serviços que oferece a 

comunidade do Câmpus Salvador do IFBA, visando alcançar de forma efetiva os objetivos 

propostos. Assim, estamos comprometidos a: 

i. Prestar um serviço de qualidade, que atenda de forma satisfatória as necessidades de 

informação e apoie de forma efetiva o processo de ensino-aprendizagem dentro da 

Instituição.  

ii. Tornar a Biblioteca um espaço reservado para aquisição de conhecimento, cultura e 

lazer onde haja interação entre conhecimento, educação e senso de solidariedade e 

cidadania. 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Atualmente oferecemos os seguintes serviços aos nossos usuários: 

 Cadastro de Usuários – Para Alunos matriculados no semestre/ano letivo, 

Professores e Funcionários Efetivos e Terceirizados do IFBA. Usuários não-vinculados 

ao IFBA poderão apenas consultar o acervo no local, mediante autorização de entrada 

no Campus pela Direção da mesma. 

 Consulta Local – A Biblioteca opera em sistema de livre acesso às estantes, 

propiciando o contato mais próximo do usuário com a literatura e uma utilização mais 

uniforme dos recursos informacionais disponíveis. 

 Serviço de Referência – Atendimento de orientação ao usuário na utilização de fontes 

de informação e recursos informacionais existentes na Biblioteca, realizado pelo 

Bibliotecário, com auxílio das estagiárias e bolsista PAE. 

 Empréstimo Domiciliar – Empréstimo de livros, módulos/apostilas, CD/DVD, 

exclusivo para usuários cadastrados na Biblioteca. 

 Empréstimo Anual de Livro Didático PNLEM – A Biblioteca é responsável pelo 

empréstimo anual dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro do Ensino Médio 

– PNLEM, que beneficia todos os alunos da modalidade integrada. 
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 Empréstimo Especial – Empréstimo para utilização dos materiais informacionais em 

sala de aula e empréstimo para cópia. Também disponibilizamos 5 (cinco) tabuleiros de 

xadrez para a comunidade. 

 Acesso à Internet – Através de 2(dois) computadores ligados à Internet nossos 

usuários realizam pesquisas acadêmicas e culturais na rede mundial de computadores, 

podendo solicitar o auxílio do Bibliotecário para realizar essas pesquisas. Em particular, 

têm acesso ao sistema do Portal de Periódicas da CAPES. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Biblioteca funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 08:30h às 21:30h, e aos sábados das 

9:00 às 12:00. 

 

5.7 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Como parte da rede federal de educação superior, o IFBA executa uma política de assistência 

estudantil que visa à redução das desigualdades socioeconômicas e a superação de 

dificuldades de várias ordens que afetam o desempenho acadêmico e tendem a excluir alunos 

em situações de maior vulnerabilidade socioeconômica ou com deficiências ou necessidades 

especiais. 

Nesse sentido, as “Diretrizes para Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia”, aprovadas pelo Conselho Superior do Instituto em 

26/10/2010, regem a assistência socioeconômica e didático-pedagógica ao seu corpo discente. 

Como definido nas “Diretrizes...”, a Política de Assistência Estudantil do IFBA é composta 

pelos seguintes programas: 

1 - Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes; 

2 – Programa de Educação para Diversidade; 

3 - Programa de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Específicas; 

4 - Programa de Assistência à Saúde; 

5 - Programa de Acompanhamento Psicológico; 

6 - Programa de Acompanhamento pedagógico; 

7 - Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer; 

8 - Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 

9 - Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 
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A assistência ao estudante no Câmpus Salvador do IFBA é prestada através da Diretoria 

Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DEPAE) que coordena, acompanha e avalia 

ações interdisciplinares voltadas à melhoria das condições cognitivas, socioeconômicas, 

psicossociais e nutricionais do estudante, a inclusão e a formação plena, possibilitando sua 

permanência qualificada e êxito no seu percurso acadêmico. 

No cumprimento de suas atribuições, a DEPAE: 

 programa ações da Política de Assistência Estudantil do IFBA no Câmpus; 

 socializa a Política de Assistência Estudantil do IFBA, reafirmando a sua concepção 

enquanto direito social, junto à comunidade do Câmpus, objetivando a sua melhoria; 

 participa da avaliação da Política de Assistência Estudantil do IFBA, e colaboração 

com a comunidade do Câmpus 

 desenvolve o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, conforme normas da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA; 

 realiza estudos em parceria com diversos profissionais envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, como docente, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 

nutricionistas com vistas à intervenção na perspectiva integral e integrada; 

Dentro desses programas, a DEPAE empreende a seleção e acompanhamento dos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pode inclui-los de acordo com a 

necessidade em programas de bolsas ou auxílios para alimentação, moradia, transporte, bolsas 

de trabalho, fornecimento de óculos, entre outras. 

No Câmpus Salvador, a Coordenação de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades 

Educativas Específicas (CAPNEE) presta assistência aos alunos com necessidades especiais e 

orienta e auxilia os professores com vistas à melhoria das condições para o processo de 

ensino-aprendizagem nas situações específicas, como é descrito no item 2.3.3 deste Projeto. 
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