
 
 

                            

RELATÓRIO 2018  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) - FEF 

 

No ano de 2018, tivemos as seguintes atividades: 

 Dia 07.02: discussão de como os eixos foram agrupados, resolução do CEE, 

preparo da apresentação para as reuniões agendadas na semana seguinte.  

 Dias 19, 20, 22 e 23 de fevereiro: reuniões com todos os docentes, visando 

a análise do curso e a adequação das disciplinas (relatório completo em 

outro documento).   

 Dia 28.03: preparo do II Colóquio em Campinas - tema: A prática na 

formação profissional, com o objetivo de aprimorar os cursos de graduação 

em EF das 3 Universidades públicas paulistas.  

 Dia 16.05: II Colóquio em Campinas - tema: A prática na formação 

profissional, com a presença de representantes de todas as Universidades 

convidadas e da Reitoria.  

 Dia 19.09: proposta de grade elaborada como o ponto de partida. Foi 

discutida a questão do prazo, das metodologias ativas de aprendizagem, do 

projeto pedagógico.  Foi elaborado também um cronograma de reuniões até 

o final do ano.  

 Dia 03.10: discussão das eletivas ou obrigatórias. Deixar como ênfase em 

licenciatura ou bacharelado.  

 Dia 31.10: alunos participaram também. Foi falado sobre a curricularização 

da extensão, mas ainda não existem normas para como implantar de 

maneira oficial.  

 Dia 23.11: o primeiro item abordado foi a retirada da equivalência dos 

estágios (licenciatura e bacharelado). Assim, a questão dos estágios da 

licenciatura foi pensado de maneira diferente, podendo começar logo no 

início do curso para que os estudantes possam ir, aos poucos, se 

apropriando da parte prática.  

 Dia 28.11: finalização da apresentação para os professores em dezembro. 



 
 

 Dia 12.12: reunião ampliada com todos os docentes, mostrando uma 

proposta de grade curricular. Os principais pontos discutidos foram: 

o Várias formas de extensão. Pensar em abrir no período noturno. 

Pensar a extensão como formação.  

o Seguir as diretrizes curriculares, pensando sempre na teoria e 

prática juntas. 

o Principais campos da área devem ser cobertos.  

o Maior ênfase nos estágios. 

o Disciplinas - discussão dos motivos de tirar umas e colocar 

outras.  

 III Colóquio a ser realizado no dia 25 de abril de 2019, na UNESP-Rio 

Claro.  

 O NDE atual está constituído pelos seguintes docentes: Paula Teixeira 

Fernandes, Coordenadora de Graduação; Sérgio Settani Giglio, 

Coordenador Associado da Graduação; Mário Luiz Ferrari Nunes e 

Elaine Prodócimo, representantes do Departamento de Educação Física 

e Humanidades; Maria Luiza Tanure Alves e Bruno Rodrigues, do 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada; Laurita Marconi 

Schiavon e Carmen Lúcia Soares, do Departamento de Ciências do 

Esporte.  

 


