
 
 

                            

RELATÓRIO 2019  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) - FEF 

 

No ano de 2019, tivemos as seguintes atividades: 

 Dia 21.02: retomada das reuniões. Foi desmarcada a reunião com todos os 

docentes, prevista para este início de ano. A pauta agora é o documento 

novo do CNE, que propõe mudanças e que foi aprovado no final de 

dezembro de 2018. Este documento foi analisado e algumas considerações 

foram feitas (documento à parte).  

 Dia 25.04: III Colóquio, em Rio Claro. O tema discutido foi o documento do 

CNE, com a presença dos que o elaboraram.  

 Dia 28.08: discussão da grade horária a ser proposta, dentro dos novos 

parâmetros do CNE, em especial, 50% de núcleo comum (1.600h + 1.600h 

de núcleo específico).  

 Dia 09.10: missão agora é organizar tudo para responder à deliberação. 

Discussão do eixo de pesquisa (que deve acompanhar toda a formação dos 

estudantes). Algumas disciplinas (Biomecânica, Estatística, Teorias do 

Conhecimento, Anatomia, Cinesiologia, Aprendizagem Motora) foram 

pensadas e repensadas e a ideia é que os representantes levem para os 

departamentos e tragam na próxima reunião com os novos 

encaminhamentos.  

 Dia 18.10: importante pensar na equivalência dos estágios. Mais disciplinas 

a se pensar: didática, pesquisa (como eixo), saúde coletiva. E agora, o 

pensamento é ver quais disciplinas ficam no núcleo comum, já que a carga 

deste núcleo deve ser de 50% do curso. Foi discutida também a questão da 

licenciatura e do bacharelado, que devem ser complementares, mas 

específicos. Disciplinas de serviço na FE e no IB: como adequar, pois o ideal 

seria retirar algumas e colocar outras. Discutir nos departamentos a questão 

das Pedagogias e Aprofundamentos.  

 Dia 01.11: proposta da reunião com todos os docentes. Elaboração de textos 

explicativos para cada eixo, pensando nos benefícios desta atualização para 

a FEF e para a formação dos estudantes.  



 
 

 Dia 08.11: discussão das disciplinas do eixo comum e dos eixos específicos. 

A reunião com todos os professores ficou agendada para o dia 06.02.2020, 

às 8h para apresentação do processo e da proposta da grade.  

 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; Roberto Vilarta e Marco Carlos Uchida, do Departamento de 

Estudos da Atividade Física Adaptada; Laurita Marconi Schiavon e Carmen 

Lúcia Soares, do Departamento de Ciências do Esporte.  

 


