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Políticas Educacionais que influenciam as 
Formação Inicial de Professores no Brasil

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>

• Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996 –Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>

• Parecer CNE/CP 2/2015 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação • Parecer CNE/CP 2/2015 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação de 
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 
formação continuada.
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
7625&Itemid= >

• Resolução CNE/CP 2/2015 – Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 
Básica.
<http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=16870&Itemi
d=>



Finalidade das Diretrizes para 
Formação de Professores

A consolidação das normas nacionais para a 
formação de profissionais do magistério para a 
educação básica é indispensável para o projeto educação básica é indispensável para o projeto 
nacional da educação brasileira, em seus níveis 

e suas modalidades da educação, tendo em 
vista a abrangência e a complexidade da 
educação de modo geral e, em especial, a 
educação escolar inscrita na sociedade.



As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais 

do Magistério para a Educação Básica aplicam-se à 
formação de professores para o exercício da docência 

• na educação infantil, 

• no ensino fundamental, no ensino médio e nas 
respectivas modalidades de educação respectivas modalidades de educação 
(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do 
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a 
Distância e Educação Escolar Quilombola), 

• nas diferentes áreas do conhecimento e com 
integração entre elas, podendo abranger um campo 
específico e/ou interdisciplinar



Princípios que norteiam a base comum nacional 
para a formação inicial e continuada de 

professores

• sólida formação teórica e interdisciplinar; 

• unidade teoria-prática; 

• trabalho coletivo e interdisciplinar; • trabalho coletivo e interdisciplinar; 

• compromisso social e valorização do 
profissional da educação; 

• gestão democrática; 

• avaliação e regulação dos cursos de formação 



Conceitos apresentados nas diretrizes-I

• Docência
ação educativa e como processo pedagógico
intencional e metódico, envolvendo

• conhecimentos específicos, interdisciplinares e
pedagógicos,

• conceitos, princípios e objetivos da formação• conceitos, princípios e objetivos da formação
que se desenvolvem entre

•conhecimentos científicos e culturais,
•nos valores éticos, políticos e estéticos

inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e
construção de conhecimentos, no diálogo constante
entre diferentes visões de mundo.



Conceitos apresentados nas diretrizes-II

• Currículo

conjunto de valores propício à produção e à

socialização de significados no espaço social e que

contribui para a construção da identidadecontribui para a construção da identidade

sociocultural do educando, dos direitos e deveres do

cidadão, do respeito ao bem comum e à

democracia, às práticas educativas formais e não

formais e à orientação para o trabalho;



Conceitos apresentados nas diretrizes-III

• Educação e Direitos Humanos

� É uma mediação para efetivar o conjunto dos

direitos humanos reconhecidos pelo Estado

brasileiro em seu ordenamento jurídico e pelosbrasileiro em seu ordenamento jurídico e pelos

países que lutam pelo fortalecimento da

democracia.

� É uma necessidade estratégica na formação dos

profissionais do magistério.



Conceitos apresentados nas diretrizes-IV

• Educação

Compreende os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivência

humana, no trabalho, nas instituições de ensino,humana, no trabalho, nas instituições de ensino,

pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e

organizações da sociedade civil e nas relações

criativas entre natureza e cultura.



Conceitos apresentados nas diretrizes-V

• Formação docente inicial e continuada para
a educação básica

constitui processo dinâmico e complexo,

direcionado à melhoria permanente da qualidade

social da educação e à valorização profissional,social da educação e à valorização profissional,

devendo ser assumida em regime de colaboração

pelos entes federados nos respectivos sistemas de

ensino e desenvolvida pelas instituições de

educação credenciadas.



Conceitos apresentados nas diretrizes-V

• Profissionais do magistério da educação básica

� Compreendem aqueles que exercem atividades

de docência e demais atividades pedagógicas:

• incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino• incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino

e das unidades escolares de educação básica, nas

diversas etapas e modalidades de educação

� e que possuem a formação mínima exigida pela

legislação federal das Diretrizes e Bases da

Educação Nacional.



• Formação inicial 
(acontece nos Cursos de Licenciatura) 
– destina-se àqueles que pretendem exercer o

magistério da educação básica em suas etapas e
modalidades de educação e em outras áreas nas

Conceitos apresentados nas diretrizes-VI

modalidades de educação e em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos, compreendendo a articulação entre
estudos teórico-práticos, investigação e reflexão
crítica, aproveitamento da formação e
experiências anteriores em instituições de ensino.



Princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica - I

• formação docente para todas as etapas e modalidades da educação

básica como compromisso público de Estado,

• formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes)

como compromisso com projeto social, político e ético que contribua

para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa,

inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos

sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e,

portanto, contrária a toda forma de discriminação;

• colaboração constante entre os entes federados na consecução dos

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do

Magistério da Educação Básica, as instituições formadoras e os

sistemas e redes de ensino e suas instituições;



Princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica - II

• garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes

ofertados pelas instituições formadoras;

• articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,

fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos,

contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

• reconhecimento das instituições de educação básica como espaços

necessários à formação dos profissionais do magistério;

• projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base

teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente,

assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que

concorrem para essa formação;



Princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica - IV

• equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para

a redução das desigualdades sociais, regionais e locais;

• articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como

entre os diferentes níveis e modalidades de educação;

• compreensão da formação continuada como componente essencial da

profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência

docente, integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como

ao projeto pedagógico da instituição de educação básica;

• compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos

de cultura e da necessidade de seu acesso permanente às

informações, vivência e atualização culturais.



Objetivos da Formação de profissionais do magistério

• Deve assegurar a base comum nacional pautada

– na concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente

– no reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que 

conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e 

prática 

– na exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes 

das instituições educativas da educação básica e da profissão.



A Formação inicial deve promover - I
• conhecimentos e vivência da realidade social e cultural;
• a valorização da pesquisa e da extensão como princípios

pedagógicos;
• acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material

de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção
acadêmica-profissional, viabilizando os programas de fomento à
pesquisa sobre a educação básica;

• as dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício
profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério porprofissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por
meio de
– visão ampla do processo formativo,
– seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões

psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas
que permeiam a ação pedagógica,

– possibilitando as condições para o exercício do pensamento
crítico,

– a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar,
– a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia;



A Formação inicial deve promover - II
• a elaboração de processos de formação do docente em consonância com as 

mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações 
gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento; 

• O uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para 
o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural 
dos(das) professores(as) e estudantes; 

• espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens e seus 
processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao processo 
pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da 
criticidade e da criatividade; 

• Inclusão mediante  o respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a 
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
entre outras; 

• aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes 
durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da 
prática docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento 
pedagógico das instituições.



Perfil do egresso
• Deverá possuir um repertório de informações e habilidades composto

pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos e do percurso
formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício
profissional, fundamentado em princípios de
– interdisciplinaridade,
– contextualização,
– democratização,
– pertinência e relevância social,– pertinência e relevância social,
– ética e sensibilidade afetiva e estética,

• de modo a lhe permitir:
I. o conhecimento da instituição educativa como organização

complexa na função de promover a educação para e na cidadania;
II. a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de

investigações de interesse da área educacional e específica;
III. a atuação profissional no ensino, na gestão de processos

educativos e na organização e gestão de instituições de educação
básica.



Habilidades/Aptidões do egresso - II
• atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma

sociedade justa, equânime, igualitária;
• compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação

básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e
processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo
aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade
própria;

• trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de• trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas
etapas e modalidades de educação básica;

• dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens
teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano;

• relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das
tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento
da aprendizagem;



Habilidades/Aptidões do egresso - II

• promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição
educativa, a família e a comunidade;

• identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com
postura investigativa, integrativa e propositiva em face de
realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas,
políticas, de gênero, sexuais e outras;

• demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças• demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de
faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades
especiais, de diversidade sexual, entre outras;

• atuar na gestão e organização das instituições de educação básica,
planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas,
projetos e programas educacionais;



Habilidades/Aptidões do egresso - III

• participar da gestão das instituições de educação básica,
contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação,
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;

• realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os
estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de
ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos,
sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho
educativo e práticas pedagógicas, entre outros;educativo e práticas pedagógicas, entre outros;

• utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão
sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses
conhecimentos;

• estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além de outras determinações legais, como
componentes de formação fundamentais para o exercício do
magistério.



• As atividades do magistério também
compreendem a atuação e participação na
organização e gestão de sistemas de educação
básica e suas instituições de ensino, englobando:

• I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos, do acompanhamento e avaliação de projetos, do 
ensino, das dinâmicas pedagógicas e experiências 
educativas; 

• II - produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico das áreas específicas e do 
campo educacional.



Estrutura dos Cursos

1. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e

metodologias, e das diversas realidades educacionais.

2. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das

áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos

específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto pedagógico

das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que,

atendendo às demandas sociais.

3. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular.



Núcleo 1
a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes

áreas do conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos,

específicos e interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o

desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade;

b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da

participação e gestão democrática;participação e gestão democrática;

c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais

didáticos, procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira;

d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de

processos educativos e de experiências educacionais em instituições

educativas;



Núcleo 1 - II

e) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e
práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas
dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística,
ética e biopsicossocial;

f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes
segmentos da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de
identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e deidentificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de
considerá-los nos planos pedagógicos, no ensino e seus processos
articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de
atividades educativas;

g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus
fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de
organização e gestão, trabalho docente, políticas de financiamento,
avaliação e currículo;



Núcleo 1 - III
h) decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos

linguístico-sociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho

didático sobre conteúdos pertinentes às etapas e modalidades de

educação básica;

i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação

e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental,e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental,

entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea;

j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do

exercício profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a

extensão e a prática educativa;

l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção

específica sobre organização e gestão da educação nacional.



Núcleo 2 
a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão

na área educacional;

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e

cultural da sociedade brasileira;

c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da

educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação,

legislação educacional, políticas de financiamento, avaliação e

currículo.

d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos,

como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o

ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o

político, o econômico, o cultural;



Núcleo 3 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação
científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e
extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da
instituição de educação superior e diretamente orientados pelo
corpo docente da mesma instituição;

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e
instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursosdiversificação de estudos, experiências e utilização de recursos
pedagógicos;

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no
PPC;

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à
apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar,
interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida social.



UFES – Regulamento das atividades complementares 
de graduação



• Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares,
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados
aos
– fundamentos da educação,
– formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus

fundamentos e metodologias,
– direitos humanos,
– diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa– diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa

geracional,
– Língua Brasileira de Sinais (Libras),
– educação especial
– e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento

de medidas socioeducativas.
• Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante

relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos
para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários
à docência.



Cargas Horárias Mínima
• Carga horária total do curso – 3.200h

• Estágio Supervisionado – 400h
• Prática como componente curricular – 400h
• Núcleos  1 e 2 – 2.200h
• Núcleo 3 – 200h (atividades complementares de graduação/ ACG)
• 1/5 carga horária total para conteúdos pedagógicos – geral e 

especifico 
(Para CHT 3200h,  640h é o mínimo)

Recomendações adicionais PROGRAD

• TCC – 180h
• Disciplinas optativas (DCG) – 120h

Observação: 
As disciplinas devem ser montadas com carga horária múltipla de 15h 



Duração do Curso

• Resolução 2/2015

– Mínimo 8 semestres ou 4 anos

• Prograd

– Máximo 9 semestres– Máximo 9 semestres

– Máximo carga horária 3400h



Estágio curricular
• É componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas,

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e
com as demais atividades de trabalho acadêmico.

• O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre 
alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional 
de trabalho e um aluno estagiário. 
Por isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado.Por isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado.

• Este é um momento de formação profissional do formando seja pelo
exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes
próprios de atividades daquela área profissional, sob a responsabilidade de
um profissional já habilitado.

• O estágio é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a
supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por
profissionais, em que o estudante experimenta situações de efetivo
exercício profissional.



Prática como componente Curricular - I
• É uma prática que produz algo no âmbito do ensino.
• Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto

pedagógico e deve acontecer desde o início da duração do processo
formativo e se estender ao longo de todo o seu processo.

• Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as
atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a
formação da identidade do professor.

• Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber
e fazer na busca de significados na gestão, administração e resoluçãoe fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução
de situações próprias do ambiente da educação escolar.

• Tem necessariamente a marca dos projetos pedagógicos das
instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para o conjunto
do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver
uma articulação com os órgãos normativos e com os órgãos
executivos dos sistemas.



Prática como componente Curricular - II

• É o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências
de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de
procedimentos próprios ao exercício da docência.

• Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do
ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades
adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem o
currículo do curso.

• As atividades caracterizadas como prática como componente curricular• As atividades caracterizadas como prática como componente curricular
podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou
de outras atividades formativas

• Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas à formação
pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-
científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento.



Prática como componente Curricular – III
Observação

• As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de caráter
prático podem ser computadas na carga horária classificada como prática
como componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as disciplinas
relacionadas aos conhecimentos técnico-científicos próprios da área do
conhecimento para a qual se faz a formação.conhecimento para a qual se faz a formação.

• Por exemplo, disciplinas de caráter prático em Física (como aulas de
laboratório), cujo objetivo seja prover a formação básica em Física, não
devem ser computadas como prática como componente curricular nos cursos
de licenciatura.



20% Carga Horária EAD
(regido por normas cursos modalidade semi-presencial)

• Condições

– Mediado por ambiente virtual de aprendizagem 
(ava.ufes.br)

– Pode ser disciplina toda ou parte de uma disciplina– Pode ser disciplina toda ou parte de uma disciplina

– Avaliações são presenciais

• Proibições

– Estágios obrigatórios

– Defesa de TCC

– Atividades de laboratório



DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA

• Parecer CNE/CES 1304/2001 - Diretrizes Nacionais 
Curriculares para os Cursos de Física
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf>
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<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf>

• Resolução CNE/CES 9/2002 –Diretrizes Curriculares para 
os cursos Bacharelado e Licenciatura em Física
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES09-2002.pdf>



DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS 
DE FÍSICA HISTÓRICO - I

17/11/1962 

Resolução s/n do CFE - Institui Currículo Mínimo para os Cursos de 

Licenciatura em Física

20/12/1996 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Extingui os currículos mínimos 

para todos os cursos de Graduação

4/12/1997

Edital 4/97 Sesu/Mec - Convoca as IES a apresentar propostas para as 

novas Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação, que serão 

elaboradas pelas Comissões de Especialistas da Sesu/MEC. 



DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FÍSICA
HISTÓRICO - II

08/1998 
Versão Preliminar DCN - Elaborada pela Comissão de
Especialistas, das DCN para os Cursos de Física.

06/11/2001
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Parecer CNE/CES n° 1.304/2001 - Apresenta as Diretrizes 
Curriculares nacionais para os Cursos de Física 

11/03/2002

Resolução CNE/CES n.° 9 - Institui as DCN para os Cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Física (recomenda itens para 
elaboração de PP cursos a partir da orientação presente no 
Parecer CNE/CES n.° 1.304/2001)



RESOLUÇÃO S/N DO CFE DE 17/11/1962

Art. 1º - O currículo mínimo para o curso de formação dos professores de

Física abrangerá os seguintes assuntos:

1. Matemática: Cálculo Diferencial, Integral e Vetorial, Geometria

Analítica e Cálculo Numérico

2. Química Geral e Inorgânica e Fundamentos da Química Orgânica

3. Mecânica Geral

4. Física Experimental: acústica, calor, ótica, propriedade dos fluidos,

magnetismo e eletricidade

5. Estrutura da Matéria
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5. Estrutura da Matéria

6. Instrumentação para Ensino

7. Matérias pedagógicas de acordo com o Parecer nº 292/62

Art. 2º  - O curso destinado à formação de professores de Física 

terá a duração de 2.500 horas de atividades, com integralização a fazer-se 

no mínimo de três e no máximo de seis anos letivos.



PARECER CFE 292/62

Orientações deste parecer:

� 1/8 da carga horária total do curso deveria ser dedicada a 

Formação Pedagógica;

� Todos os cursos deveriam ter, no mínimo, as seguintes 

disciplinas como forma de preparação pedagógica: 
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• Psicologia da Educação; 

• Didática (Didática Geral);

• Elementos de Administração Escolar (Estrutura e 

Funcionamento de Ensino de 1° e 2º graus);

• Prática de Ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado



COMISSÃO DE ESPECIALISTAS – I
(Marco Antonio Moreira - Instituto de Física da UFRGS)

� Formação Acadêmica:

� Linhas de Pesquisa:

Graduado em Licenciatura em Física - UFRGS, Mestre em Física 

– UFRGS, Doutor em Ensino de Ciências – Universidade de 

Cornell (EUA)
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� Linhas de Pesquisa:

•Ensino de Ciências (Física);

•Aprendizagem Significativa;

•Modelos Mentais;

•Resolução de Problemas;

•Representações Sociais;

•Campos Conceituais.



COMISSÃO DE ESPECIALISTAS – II
(José David M. Vianna - Universidade de Brasília)

� Formação Acadêmica:

� Linhas de Pesquisa:

Graduado em Física – USP, Mestre em Física UnB, Doutor e 

Pós- Doutor em Física pela Universite de Geneve

•Sistemas Atômicos Multi-Eletrônicos em Cavidades;
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•Sistemas Atômicos Multi-Eletrônicos em Cavidades;

•Cálculos Atômicos e Moleculares Incluindo Correlação 

Eletrônica;

•Álgebras Geométricas e Teoria Quântica no Espaço de 

Fase;

•Geometria Não-Comutativa e Teoria de Campos 

Simplética.



COMISSÃO DE ESPECIALISTAS – III
(Fernando Cerdeira - Universidade Estadual de Campinas )

� Formação Acadêmica:

Graduado em graduação em Física pela Universidad de Buenos 

Aires, Doutor em Física Phd Physics pela Brown 

University(EUA) e Pos-doutorado pela Max Planck Institut Fur

Festkorperforschung (GER)
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� Linhas de Pesquisa: 

Festkorperforschung (GER)

•Física da Matéria Condensada. 

•Física dos Semicondutores. 

•Heteroestruturas - propriedades ópticas. 

•Estados Electronicos e vibracionais



ESTRUTURA DE UM PPP

O projeto pedagógico de formação profissional a ser formulado pelo 
curso de Física deverá explicitar:

I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e 

licenciatura;

II - as competências e habilidades – gerais e específicas a serem 

desenvolvidas;

III - a estrutura do curso;
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III - a estrutura do curso;

IV - os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos;

V - os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das 

licenciaturas; e

VI - o formato dos estágios;

VII - as características das atividades complementares;

VIII - as formas de avaliação.



PERFIL PROFISSIONAL - I

PERFIL GERAL DOS EGRESSOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 
FÍSICA

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser

• um profissional que, apoiado em conhecimentos sólidos e

atualizados em Física;

• capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais;
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• capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais;

• estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber

e do fazer científico ou tecnológico;

• atuar em todas as suas atividades com atitude de

investigação associada a diferentes formas e objetivos de

trabalho.



PERFIL PROFISSIONAL - II

Físico – Pesquisador:
ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou 
aplicada, em universidades e centros de pesquisa. 
(Bacharelado em Física)

Perfis profissionais definidores de ênfase de atyuação
profissional
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(Bacharelado em Física)

Físico – Tecnólogo:
dedica-se ao desenvolvimento de equipamentos e 
processos. (Bacharelado em Física Aplicada)



PERFIL PROFISSIONAL - III

Físico – Educador:
Dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do 
saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da 
atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de 
educação científica, como vídeos, “software”, ou outros meios de 
comunicação. Não se ateria ao perfil da atual Licenciatura em 
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comunicação. Não se ateria ao perfil da atual Licenciatura em 
Física, que está orientada para o ensino médio formal.

Físico – Interdisciplinar:

utiliza prioritariamente o instrumental (teórico e/ ou 
experimental) da Física em conexão com outras áreas do saber.



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

TODAS AS MODALIDADES
ESPECIFICAS DA 
LICENCIATURA

1. Dominar princípios gerais e fundamentos da 
Física, estando familiarizado com suas áreas 
clássicas e modernas;

2. Descrever e explicar fenômenos naturais, 
processos equipamentos tecnológicos em 
termos de conceitos, teorias e princípios 
físicos gerais;

3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução 

Os cursos de Licenciatura devem 
incluir

1. o planejamento e o  desenvolvimento 
de diferentes experiências didáticas 
em Física, reconhecendo os 
elementos relevantes às estratégias 
adequadas;

2. a elaboração ou adaptação de 
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de problemas físicos, experimentais ou 
teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso 
dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos 
apropriados;

4. Manter atualizada sua cultura científica geral e 
sua cultura técnica profissional específica;

5. Desenvolver uma ética de atuação profissional 
e a conseqüente responsabilidade social,  
compreendendo a Ciência como 
conhecimento histórico,  desenvolvido em 
diferentes contextos sócio-políticos, culturais e 
econômicos.

materiais didáticos de diferentes 
naturezas, identificando seus 
objetivos formativos, de 
aprendizagem e educacionais;



VIVÊNCIAS

TODAS AS MODALIDADES
ESPECIFICAS DA 
LICENCIATURA

O Físico ao longo do curso deve ter realizado
as seguintes atividades:
•a realização de experimentos em laboratórios;
•o uso de equipamento de informática;
•a realização de pesquisas bibliográficas, 
sabendo identificar e localizar fontes de  
informação relevantes; 

O Físico-Educador além das
vivências gerais deve ter
participado da elaboração e
desenvolvimento de atividades
de ensino
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informação relevantes; 
•a leitura de textos básicos, a fim de 
estabelecer um contato com idéias e conceitos 
fundamentais da Física e das Ciências.
•sistematizado seus conhecimentos e seus 
resultados em um dado assunto através de, 
pelo menos, a elaboração de um artigo, 
comunicação ou monografia;



Estrutura Curricular 
dos Cursos de Física

Núcleo 
Comum

50% Carga horária

Módulo Seqüencial 
Especializados

50% da Carga Horária

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 
(ORGANIZAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES )
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Físico-Pesquisador

Físico-Educador

Físico-Interdisciplinar

Físico-Tecnólogo

Física Geral Matemática

Física Clássica
Física Moderna

e Contemporânea

Disciplinas 
Complementares



• Matemática

• É o conjunto mínimo de conceitos e
ferramentas matemáticas necessárias ao
tratamento adequado dos fenômenos em
Física, composto por cálculo diferencial eFísica, composto por cálculo diferencial e
integral, geometria analítica, álgebra linear e
equações diferenciais, conceitos de
probabilidade e estatística e computação.



• Física Clássica

– São os cursos com conceitos estabelecidos (em
sua maior parte) anteriormente ao Séc.XX,
envolvendo mecânica clássica, eletromagnetismo
e termodinâmica.e termodinâmica.

• Física Moderna e Contemporânea

– É a Física desde o início do Séc. XX,
compreendendo conceitos de mecânica quântica,
física estatística, relatividade e aplicações.

– Sugere-se a utilização de laboratório.



• Disciplinas Complementares

– Disciplinas complementares que amplie a
educação do formando.

– Estas disciplinas abrangeriam outras ciências
naturais, tais como Química ou Biologia e tambémnaturais, tais como Química ou Biologia e também
as ciências humanas, contemplando questões
como Ética, Filosofia e História da Ciência,
Gerenciamento e Política Científica, etc.



ESTÁGIO CURRICULAR

Existe a recomendação as IES a estimular 

estágios em instituições de pesquisa, universidades, 

indústrias, empresas ou escolas.

Não há referencias a formas ou regras sobre 
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Não há referencias a formas ou regras sobre 

como os estágios devem acontecer.



ENADE E OS CURSOS DE FÍSICA - I
Portaria Inep nº 254, de 02 de junho de 2014. 

Publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2014. 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2014/diretrizes_cursos_diplomas_bacharel/diretrizes_bacharel_fisica.pdf>

Comuns ao Bacharelado e à 
Licenciatura

Específicas para a Licenciatura

• analisar situações históricas e avaliar as suas 
relações na evolução conceitual da Física; 

• relacionar conhecimentos de Física com 
possibilidades de aplicações tecnológicas, 

• diagnosticar situações-problema, 
avaliando riscos e possibilidades, 
de modo a subsidiar a 
implementação de soluções 

Habilidades e competências - I

possibilidades de aplicações tecnológicas, 
avaliando implicações sociais, políticas, 
econômicas e ambientais; 

• c) avaliar situações físicas, elaborar modelos 
explicativos e identificar seus domínios de 
validade;

• expressar corretamente elementos do campo 
conceitual da área de conhecimento de Física, 
utilizando a linguagem científica;

• realizar estimativas numéricas na análise de 
fenômenos físicos; 

implementação de soluções 
adequadas à realidade escolar 
brasileira no que diz respeito ao 
ensino da Física; 

• elaborar, avaliar e adaptar 
criticamente materiais didáticos, 
experimentos didático-científicos ou 
projetos de ensino da Física de 
diferentes naturezas e origens, 
estabelecendo seus objetivos 
educacionais e de aprendizagem; 



ENADE E OS CURSOS DE FÍSICA - II

Comuns ao Bacharelado e à Licenciatura Específicas para a Licenciatura: 

• formular e expressar matematicamente 
fenômenos físicos;

• representar grandezas físicas em gráficos e 
interpretá-los; 

• utilizar elementos básicos da 

• organizar, desenvolver e avaliar 
práticas educativas em situações 
cotidianas escolares e não escolares 
em consonância com a realidade 
social; 

Habilidades e competências - II

• utilizar elementos básicos da 
instrumentação científica na realização de 
experimentos; 

• planejar e conduzir experimentos, 
realizando medições e avaliando os 
resultados e as conclusões;

• diagnosticar situações-problema, avaliando 
riscos e possibilidades, mediante a 
mobilização de conhecimento de Física, de 
modo a subsidiar a implementação de 
soluções adequadas à realidade brasileira. 

social; 
• utilizar e avaliar uso das novas 

tecnologias da informação e 
comunicação no processo de 
ensino/aprendizagem/avaliação; 

• organizar e desenvolver práticas 
avaliativas do processo de 
ensino/aprendizagem, estabelecendo 
parâmetros e indicadores para as 
reorientações necessárias. 



ENADE E OS CURSOS DE FÍSICA – III
Conteúdos curriculares - I



ENADE E OS CURSOS DE FÍSICA – III
Conteúdos curriculares - II



ENADE E OS CURSOS DE FÍSICA – III
Conteúdos curriculares - III



Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais 
Complementares - I

• Lei n°11.788, de 25 de Setembro de 2008 - Dispõe sobre o 

estágio dos estudantes.

• Lei No 10.861, de 14 de abril de 2004 - Institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 

providências

• Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica, as Diretrizes para a Educação Infantil

• Diretrizes para o Ensino Fundamental de 9 anos, as Diretrizes 

para o Ensino Médio



Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais 
Complementares - II

• Diretrizes Operacionais para a oferta de Educação de 

Jovens e Adultos

• Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens 

e adultos em situação de privação de liberdade nos e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais

• Diretrizes para o atendimento de educação escolar de 

crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância



Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais 
Complementares - III

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Médio

• Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do CampoEscolas do Campo

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana

• Diretrizes Operacionais para o Atendimento Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial



Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais 
Complementares - IV

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação BásicaIndígena na Educação Básica

• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 


