FÓRUM PERMANENTE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Novas Fronteiras e Desafios para a Licenciatura em Educação Física no Estado de São Paulo 10 de junho de 2009
O importante tema “Extensão Universitária”, pela relevância social e acadêmica para o país,
adquire um destaque especial no Brasil atual. Este, focando "Novas Fronteiras e Desafios
para a Licenciatura em Educação Física no Estado de São Paulo", organizado pela FEF e
FE , é vigésimo sexto de uma série de seminários, a serem realizados a cada segunda semana
do mês. A iniciativa do Fórum Permanente de Extensão Universitária conta com a participação
de diversas unidades da Unicamp, que se dedicam direta ou indiretamente a este assunto. A
CGU e a CORI esperam contar com ampla participação dos interessados do meio acadêmico e
dos órgãos ligados a esta área de conhecimento.
INSCRIÇÕES ABERTAS, CLIQUE AQUI :
http://www.cori.unicamp.br/foruns/extensao/exten26.php
Os Realizadores:
CGU - Coordenadoria Geral da Universidade
CORI - Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais
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Informações gerais
Sobre o Evento
Inscrições
Programa
Organizador
INFORMAÇÕES GERAIS
Local: Centro de Convenções da UNICAMP
Data: 10 de junho de 2009
Horário: das 9h00 às 17h00
Informações adicionais:
Emerson Lopes - emerson@fef.unicamp.br
SOBRE O EVENTO

A Faculdade de Educação Física da UNICAMP, bem como a Faculdade de Educação, tem
dedicado grande parte de seus esforços acadêmicos para garantir uma alta qualidade na
formação de seus alunos, destacando-se especialmente, na formação do professor licenciado,
cuja atuação está focada para as aulas de Educação Física Escolar. Concomitantemente,

estas unidades têm como característica o oferecimento de uma ampla diversidade de
projetos/atividades de extensão universitária buscando complementar a formação de seus
alunos e de profissionais já formados. Este fórum pretende discutir a atual conjuntura da
formação do licenciado em Educação Física, bem como os desafios enfrentados neste setor,
seja na academia ou pelo governo, buscando analisar as relações e as possíveis contribuições
de ambos neste processo formativo dos futuros professores.
PROGRAMA
MANHÃ
9h - Abertura Oficial: Panorama da licenciatura em Educação Física
Edgar De Decca - Coordenador CGU
Luis Cortez - Coordenador CORI
Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib – Pró-Reitor de Extensão
Marcelo Knobel - Pró-Reitor de Graduação
Paulo Cesar Montagner - Diretor FEF-UNICAMP
Ademir de Marco - Coordenador de Extensão – FEF - UNICAMP
Marco A. C. Bortoleto – FEF – UNICAMP
Eliana Ayoub - FE - UNICAMP
9h15 - Conferência de abertura: A Licenciatura no Estado de São Paulo
Profa. Dra. Maria Silvia Bertollozzo - Representante da Secretaria Estadual de Educação

10h30 - Mesa redonda: A Licenciatura em Educação Física
Jorge Pérez Gallardo FEF – UNICAMP
Marcos Garcia Neira - FE – USP
Luiz Alberto Lorenzetto - UNESP
Moderador: Ademir de Marco FEF – UNICAMP
12h30 - Pausa para almoço
TARDE
13h30 - Mesa redonda: A proposta pedagógica do Estado de São Paulo para a Educação
Física Escolar
Jocimar Daólio FEF – UNICAMP
Mauro Betti - UNESP – Bauru
Moderador: Marco A. C. Bortoleto - FEF – UNICAMP

16h - Vivência prática: Por uma educação física escolar renovada - uma proposta de
Ginástica Geral para a escola
Larissa Graner - FEF - Coordenadora do Grupo Ginástico UNICAMP
Eliana Ayoub - FE – UNICAMP e membros do Grupo de Pesquisa em Ginástica FEF UNICAMP
Local: Ginasinho – FEF – UNICAMP
Obs. Trazer roupa para atividade prática

ORGANIZADORES:
FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP , foi
criada em 1985 com a implantação, nesse ano, de seu curso de graduação. Três anos depois
eram criados seus programas de pós-graduação: especialização e mestrado, e em 1993,
iniciou-se o programa de doutorado. Desde sua criação a Faculdade vem buscando
desenvolver a Educação Física redirecionando-a em suas propostas de formação profissional e
definindo áreas de Recreação e Lazer, Pesquisa em Ciências do Esporte, Educação Motora, e
Atividade Física e Adaptação. Conta, atualmente com 35 docentes, sendo 34 doutores e 1
mestre em programa de doutorado. A FEF/UNICAMP oferece dois cursos de graduação em
Educação Física, um no curso diurno (curso 27) e outro no noturno (curso 45), formando
profissionais para atuação no ensino fundamental e médio, na recreação e lazer, no ensino e
treinamento de esportes, na atividade física adaptada, além de outras áreas emergentes. O
curso de pós-graduação em Educação Física, nível de Mestrado e Doutorado, criado numa
instituição de reconhecida vocação para a pesquisa e o ensino pós-graduação, vem cumprindo
o seu papel, no que tange à produção científica e à formação de profissionais qualificados para
atuarem no ensino de terceiro grau. O programa de Mestrado e Doutorado da FEF conta com 5
áreas de concentração: Estudos do Lazer; Pedagogia do Movimento; Atividade Física,
Adaptação e Saúde; Ciências do Desporto; Biodinâmica do Movimento Humano; A unidade
ocupa uma área aproximada de 23.000 m2, e suas instalações são utilizadas por toda
comunidade universitária para a prática de atividade física.

FE – FACULDADE DE EDUCAÇÃO
As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Faculdade de Educação da
UNICAMP, durante os seus 30 anos de existência, transformaram-na em referência para a
Educação no Brasil e no estrangeiro. Através de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, os
105 docentes da Faculdade formam de profissionais da Educação para todos os níveis de
ensino. Dentro de seus programas já foram defendidas mais de 700 dissertações de Mestrado
e 500 teses de Doutorado.

INSCRIÇÕES ABERTAS
"Fórum Permanente de Extensão Universitária "
(Encerramento - 9/6 as 12h)

