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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 vinte e um dias do mês de outubro, 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. Angeliete Garcez Militão, Prof. Dr. Célio José Borges, Prof. Dr. Daniel Delani,
Prof. Dr. Ramón Nuñez Cárdenas e Profa. Dra. Silvia Teixeira de Pinho. A presidente iniciou a reunião
pontuando sobre as questões norma�vas referentes a carga horária do curso de licenciatura em Educação
Física. Após discussão, iden�ficou-se que a carga horária total havia alcançado três mil setecentas em vinte
horas (mil setecentas e sessenta horas no núcleo comum mais mil novecentos e sessenta horas no núcleo
específico da licenciatura). Dessa forma, para o Estágio Supervisionado fechar em vinte por cento do curso,
tornou-se necessário u�lizar um total de setecentas e quarenta e quatro horas. Após discussão, o NDE
entendeu que seiscentas e quarenta horas dessas serão desenvolvidas como a�vidades acadêmicas próprias,
nos termos do que foi aprovado na úl�ma reunião, e as outras cento e quatro horas restantes serão
desenvolvidas de forma ar�culada com disciplinas existentes. Assim, o NDE buscou entre as disciplinas
organizadas no Grupo III da Resolução CNE/CP, de 20 de dezembro de 2019, às que melhor ar�culavam-se a
esse perfil. Foi decidido que para fechar os vinte por cento da carga horária des�nada ao estágio que se
u�lizaria cinquenta e duas horas da disciplina Educação Física na Educação Infan�l e no Ensino Fundamental I
e cinquenta e duas horas da disciplina Educação Física no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Na
sequência, considerando que a carga horária referenciada dos estudos integradores deve corresponder a
10% do curso, o NDE decidiu aumentar vinte horas no Estudo Integrador II, III e IV (totalizando sessenta
horas a mais no currículo). Assim, a carga horária total do curso de licenciatura foi atualizada para três mil
oitocentas e oitenta e quatro horas. Todas as alterações foram aprovadas por unanimidade. Para próxima
reunião, decidiu-se que será realizada uma revisão na grade da licenciatura e iniciado o processo de
elaboração do núcleo específico do bacharelado. 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 04/11/2020, às 15:30,
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 SILVIA TEIXEIRA DE PINHO, Vice-Chefe de Departamento, em
04/11/2020, às 15:59, 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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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 0527734 e o código CRC 47518622.

Referência: Processo nº 999055877.000036/2020-60 SEI nº 0527734

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

