
 
 

                            

RELATÓRIO 2017  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) - FEF 

 

Em abril de 2017, foi o início da estruturação do NDE na FEF, com o objetivo 

de, como órgão consultivo da Coordenação de Graduação, promover a atualização 

contínua do Projeto Pedagógico do Curso. Para isso, em maio de 2017, o NDE foi 

estruturado e no dia 28 de junho de 2017 foi aprovado pela Congregação da FEF. 

O NDE atual está constituído pelos seguintes docentes da FEF: Paula Teixeira 

Fernandes, Coordenadora de Graduação; Marco Carlos Uchida, Coordenador 

Associado de Graduação; Mário Luiz Ferrari Nunes e Sérgio Settani Giglio, 

representantes do Departamento de Educação Física e Humanidades; Mara Patrícia 

Traina Chacon Mikahil e Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Estudos da 

Atividade Física Adaptada; Laurita Marconi Schiavon e Carmen Lúcia Soares, do 

Departamento de Ciências do Esporte.  

Após sua aprovação, o NDE realizou várias reuniões para avaliar e propor 

estratégias de renovação e melhora do currículo. As reuniões aconteceram no 

decorrer do ano e os principais temas discutidos estão listados a seguir: 

 Dia 28 de junho: estudo dos eixos temáticos atuais do Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 Dia 16 de agosto: reestruturação dos eixos temáticos, perfil dos egressos.  

 Dia 23 de agosto: disciplinas PROFIS, relação eixos-disciplinas, relação 

extensão-graduação. 

 Dia 30 de agosto: participação da profa. Soely Polidoro - EA2 - para explicar 

o caminho da Unicamp nas reformas curriculares. A ênfase, segundo a 

professora, inclui os seguintes aspectos: inovação, metodologias ativas de 

aprendizagem, interdisciplinaridade e flexibilidade de curriculum. Desta 

maneira, ressaltar a importância da graduação para a Universidade.  

 Dia 27 de setembro: avaliação dos pontos diferenciais do nosso curriculum, 

análise das disciplinas por eixos temáticos.  

 Dia 04 de outubro: estruturação da apresentação FEF para o I Colóquio de 

Formação Profissional em Educação Física e Esporte USP-UNICAMP. 



 
 

 Dia 17 de outubro: I Colóquio de Formação Profissional em Educação Física 

e Esporte USP-UNICAMP, realizado na USP-SP. 

 Dia 01 de novembro: avaliação do I Colóquio USP-UNICAMP; programação 

das atividades de 2018 (primeira reunião marcada para 07 de fevereiro e 

Semana de discussão das disciplinas), data para realização do II Colóquio 

em Campinas (dia 11 de abril de 2018).  

 

 


