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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Educação Física da
Universidade Federal de Rondônia - NDE/DEF/UNIR

Aos quatro dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-
se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Educação Física, por meio dos aplica�vos Google Meet e
SEI/UNIR. Es�veram presentes a presidente, Profª. Drª Ta�ane Gomes Teixeira, juntamente aos demais
membros: Prof. Dr. Daniel Delani, Prof. Dr. Ramón Nuñez Cárdenas e Profa. Dra. Silvia Teixeira de Pinho.
Ausência jus�ficada da Profa. Dra. Angeliete Garcez Militão e do Prof. Dr. Célio José Borges. A presidente
iniciou a reunião com revisão na grade da licenciatura. Após discussão, o NDE manteve a estrutura aprovada
nas úl�mas reuniões. Entende-se que o curso proposto atende de forma sa�sfatória a Resolução CNE/CES n.
6, de 18 de dezembro de 2018, e a Resolução CNE/CP, de 20 de dezembro de 2019. Na sequência, iniciou-se
a discussão da grade curricular do bacharelado. U�lizou-se a mesma lógica da licenciatura para alguns
aspectos curriculares, como o Estágio Supervisionado (com carga horária de seiscentas e quarenta horas,
distribuídas em três períodos: duzentas horas no sexto período, in�tulado Estágio Supervisionado I; duzentas
horas no sé�mo período, in�tulado Estágio Supervisionado II e duzentas e quarenta horas no oitavo período,
in�tulado Estágio Supervisionado III)  e os Estudos Integradores (com carga horária de trezentas e oitenta
horas, distribuídas em quatro períodos: oitenta horas no Estudo Integrador I, no quinto período; cem horas
no Estudo Integrador II, no sexto período; cem horas no Estudo Integrador III, no sé�mo período e cem horas
no Estudo Integrador IV, no oitavo período). Para o quinto período, no eixo esporte, foram propostas as
seguintes disciplinas: Treinamento Espor�vo (cem horas); Pedagogia dos Esportes (cem horas) e metade da
carga horária da disciplina Esporte Lazer e Cultura (quarenta de oitenta horas). Nesse mesma perspec�va,
também no quinto período, foi proposta uma disciplina que preparará o aluno para atuar no eixo da saúde,
que contemplará em cem horas: polí�cas e programas de saúde, o Sistema Único de Saúde e a integração
ensino, serviço e comunidade. O nome dessa úl�ma disciplina será definido na próxima reunião. Na
sequência, para o eixo da saúde, foi proposta outra disciplina de cem horas no sexto período, in�tulada
A�vidade Física no contexto da Saúde Cole�va (cem horas), e outra no sé�mo período, in�tulada Educação
Física e Gerontologia (oitenta horas). Para o sé�mo período, no eixo cultura e Lazer, foi proposta a disciplina
Recreação e Lazer (sem definição de carga horária). Dado o adiantar da hora, ficou definido que na próxima
reunião as propostas serão reavaliadas e aprovadas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu
por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Daniel Delani, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DELANI, Docente, em 16/11/2020, às 11:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANE GOMES TEIXEIRA, Docente, em 25/11/2020, às
21:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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