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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 trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se
o Núcleo Docente Estruturante do curso de Educação Física (NDE), 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. Daniel Delani e Profa. Dra. Silvia Teixeira de Pinho.
Ausência jus�ficada dos membros Prof. Dr. Ramón Nuñez Cárdenas e Prof. Dr. Célio José Borges. A reunião
iniciou-se após a presidente realizar breve explanação sobre o que ficou decidido na reunião anterior
(composição no Grupo II segunda Resolução CNE/CP 02, de 20 de dezembro de 2019). A primeira deliberação
deu-se em razão de uma adaptação no que diz respeito às disciplinas: a) Educação Física na Educação Infan�l
e no Ensino Fundamental I e; b) Educação Física no Ensino Fundamental II e Médio. O grupo entendeu que
parte da carga horária delas se enquadra como a�vidades de prá�cas pedagógicas, devendo assim compor o
Grupo III. Assim, metade da carga horária das citadas disciplinas (50 horas cada) compõe o Grupo II e a outra
metade compõe o grupo III. Diante desta organização a carga horária total do grupo II ficou definida em mil e
seiscentas (1.600) horas. Aprovado por unanimidade.  Em con�nuidade, a professora Angeliete Militão
realizou a leitura dos itens do Grupo I, ar�go 12 da Resolução 02/CNE/CP/20 de dezembro/2020. Assim,
foram consideradas como componentes da carga horária do Grupo I as seguintes disciplinas:  Introdução a
Educação (60hs); Polí�ca, Planejamento e Gestão Escolar (80hs); Didá�ca aplicada (60hs); Pesquisa em
Educação Física escolar (40hs); Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (80hs); Educação Física
inclusiva (80hs); Educação Física Escolar em ambientes não urbanos e em comunidades e agrupamentos
étnicos dis�ntos (60hs); Libras (60hs); Trabalho de Conclusão de Curso (60hs); Sociologia (40hs); Filosofia
(40hs); Psicologia da aprendizagem (60hs); Caracterização Profissional e História da Educação Física (80hs); e
Ele�vas I e II (120hs), Totalizando 840 horas. Aprovado por unanimidade. Também foi discu�da e votada a
contabilização de metade da carga horária de duas disciplinas no Grupo III (prá�ca pedagógica): Educação
Física na Educação de Jovens e Adultos (40hs) e Educação Física Inclusiva (40hs), ficando metade da carga
horária dessas no Grupo I e metade no Grupo III. Aprovado por unanimidade. Diante das especificidades do
núcleo específico da licenciatura, o grupo deliberou ainda sobre a disciplina Fundamentos de prescrição de
exercícios �sicos. Após discussões, foi aprovada por unanimidade a inclusão dessa no conjunto de disciplinas
ele�vas do núcleo específico da licenciatura. Em observância ao Ar�go 13 da Resolução CNE/CP 06, de 2018,
foi votado o aumento da carga horária dos estudos integradores, passando a ter 80 horas cada. Aprovado por
unanimidade. Dado o adiantar da hora, ficou definido que a verificação da carga horária do Grupo III ficaria
para próxima reunião. 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 14/10/2020, às 17:54,
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 20/10/2020, às
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20:15, 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 16:00, 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 0515774 e o código CRC 9FEE383B.
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