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Execução dos processos e decisões do Núcleo de Docentes Estruturantes do curso de 
Bacharelado em Educação Física - UNIFAMA 

O Colegiado do curso de Educação Física atua na logística do curso, no sentido de deliberar as principais decisões relacionadas anuição dos 

trabalhos previamente decididos pelo NDE, na solicitação dos estudantes, dentre outras atividades relacionadas ao curso. 

Com este documento tanto o colegiado quanto o NDE elucidam as suas atividades, formando assim um suporte de registro para o 

acompanhamento e a efetuação de seus processos e tomadas de decisões, possibilitando a execução de seu fluxograma e avaliações periódicas 

sobre seu desempenho ou para a implementação ou ajustes de práticas de gestão, Indicador 2.11 do Instrumentos de Avaliação do Curso de 

graduação em Educação Física. 

 

Data Evento Decisão Resultado Status 

23/01/2023 Primeira reunião de NDE de 2023 Semestre letivo de 2023; 

Vestibular 2023 e abertura de nova 

turma; 

Bibliografias básicas e 

complementares; 

- Em andamento 

12/09/2022 Segunda reunião de NDE de 2022 Novos membros do NDE; 

Ausência de alunos ingressantes; 

Atualização do protocolo de 

compromisso; 

Relatório de Pesquisa de Demanda; 

Estratégia de captação de alunos; 

Atualização do PPC; 

Troca de mantença; 

Portaria n°17/2022 Finalizado 

05/02/2022 Primeira reunião de NDE de 2022 Calendário de 2022; 

Ausência de alunos no semestre 

letivo; 

Buscar estratégias para novos 

alunos; 

Finalização do processo de ENADE; 

- Finalizado 

16/11/2022 Quarta reunião de NDE de 2022 Pedido de redução de vagas; Resolução 001/2022 Finalizado 
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Processo do ENADE; 

19/07/2021 Terceira reunião de NDE de 2022 Troca de Direção Acadêmica; 

Novos membros do NDE; 

Discussão sobre a atualização do 

protocolo de compromisso; 

Inserção de novas legislações na 

matriz do curso; 

Extensão curricularizada; 

Estágio Supervisionado; 

Formulação do PPC; 

Portaria n°10/2021 Finalizado 

18/06/2021 Segunda reunião de NDE de 2022 Discussão da matriz vigente; 

Pista de atletismo; 

Pontos do protocolo de compromisso; 

- Finalizado 

 


