
Chapa: Trabalho coletivo: em prol de uma Educação Física para todos 

 

PROPOSIÇÃO DE TRABALHO - GESTÃO 2020-2022 – PARA O CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

Professora Dra. Elaine Cappellazzo Souto (candidata à coordenadora)  

Professora Dra. Laise Tavares Padilha Bezerra (candidata à vice-coordenadora)  

 

 

Estamos em um cenário de pandemia mundial, que nos impõe mudanças e 

adaptações constantes, principalmente no fazer pedagógico, nos levando a buscar outras 

estratégias de ensino que respeitem a diversidade. Além disso, temos demandas 

relativamente urgentes em função das novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Educação Física apresentadas pela Resolução nº 6, de 18 de 

dezembro de 2018 do CNE, e pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 

2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Considerando estes dois 

grandes desafios, eu, Elaine Cappellazzo Souto, e Laise Tavares Padilha Bezerra, nos 

colocamos à disposição da comunidade acadêmica do Departamento de Educação Física 

para assumirmos as responsabilidades inerentes à coordenação do curso de Licenciatura 

em Educação Física.  

Partindo de uma atitude que valorize o trabalho coletivo e favoreça a 

participação dos estudantes, professores e técnicos administrativos nos processos de 

trabalho e tomadas de decisão, elencamos como principais propostas as seguintes ações:  

 

 Dinamizar e prezar pelo bom funcionamento dos aspectos administrativos 

da coordenação (em especial atenção aos períodos de matrícula e 

encerramento do semestre, não obstante as demais necessidades 

administrativas); 

 Fortalecer e manter o funcionamento do colegiado do curso de 

Licenciatura em Educação Física; 

 Consolidar o trabalho do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Educação Física; 



 Afirmar a articulação do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Educação Física com o Núcleo Docente Estruturante do 

curso de Bacharelado em Educação Física; 

 Fomentar o desenvolvimento da reflexão coletiva sobre o atual PPP do 

curso de Educação Física visando ao seu melhor funcionamento e à 

reformulação curricular; 

 Dialogar e trabalhar em conjunto com o Departamento de Educação 

Física e com a Coordenação do curso de Bacharelado em Educação Física 

 Promover parcerias com a coordenação de Pós-graduação em Educação 

Física e fortalecer a realização de estágio docência; 

 Fomentar o diálogo entre o corpo discente e docente do curso de 

Licenciatura em Educação Física através da criação de espaços de 

diálogo; 

 Realizar reuniões pedagógicas com o corpo docente; 

 Fortalecer o diálogo com o Centro Acadêmico de Educação Física 

apoiando o corpo discente em suas reivindicações e necessidades; 

 Buscar parcerias com setores que tratam da inclusão e acessibilidade na 

UFPB; 

 Criar subcoordenações para a organização da coordenação do curso, 

fomentando a horizontalização do trabalho administrativo. Entre elas: 

subcoordenação de estágio, ensino, pesquisa e extensão. 

 Promover o intercâmbio acadêmico com outras instituições nacionais de 

ensino superior; 

 

Ressaltamos que estamos abertas à contribuição da comunidade acadêmica, que 

é a grande responsável pela construção do curso de Educação Física em seu cotidiano. 

 

 

        

Elaine Cappellazzo Souto        Laise Tavares Padilha Bezerra 

 

João Pessoa, 20 de agosto de 2020 

 


