
09/12/2020 SEI/UNIR - 0535364 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=631577&infra_sistema=10000… 1/2

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 onze 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: Profa. Dra. Silvia Teixeira de Pinho; Profa. Dra. Angeliete Garcez Militão e Prof. Dr. Célio José
Borges. Ausência jus�ficadas do Prof. Dr Daniel Deani e do Prof. Ms. Luis Gonzaga de Oliveira Gonçalves. A
presidente iniciou a reunião sobre a composição do curso de Bacharelado, apresentando os Ar�gos 18 e 20
da Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018. Salienta que nesses ar�gos há um direcionamento
para a área de intervenção e é dividido em três eixos: (i) saúde, (ii) esporte e (iii) cultura e lazer. Destacou
que a divisão e o direcionamento das disciplinas estão sendo elaboradas com base nesses ar�gos. A seguir
apresentou o quadro das disciplinas construído até o momento. Após discussão, o NDE entende que deve ser
re�rada a disciplina de Pedagogia do Esporte e criada uma disciplina ele�va (Ele�va IV – Atuação profissional
no esporte). A seguir, entendemos que a disciplina de Esporte, lazer e cultura deverá ser modificada a
nomenclatura para Poli�cas e programas de esporte, lazer e cultura corporal. A fim de, contemplar os
conhecimentos descritos no eixo 3 da Resolução supracitada. E que deverá ser criada a disciplina de Gestão e
atuação em esportes e lazer. 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, Silvia Pinho, 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 11:27,
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
21:00, 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 ANGELIETE GARCEZ MILITAO, Docente, em 01/12/2020, às
17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0535364 e o código CRC 8F96D03C.

Referência: Processo nº 999055877.000036/2020-60 SEI nº 0535364
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