
Ata da décima primeira reunião do Colegiado do Programa Associado de Pós-graduação 1 

em Educação Física UPE/UFPB, realizada em João Pessoa, nas dependências do 2 

Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, tendo início às 3 

10h30min do dia 6 de janeiro de 2009. A reunião foi conduzida pelo Professor Mauro 4 

Virgilio Gomes de Barros, coordenador do Programa. Participaram da reunião os 5 

Professores: Amilton da Cruz Santos (sub-coordenador do Programa), Guilherme 6 

Laurentino de Lima Filho (Representante da linha 1 - Avaliação do Desempenho 7 

Humano), Maria Teresa Cattuzzo (representante da linha 2 – Inter-relação Atividade 8 

Física-Saúde), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da linha 3 - 9 

Estudos Socioculturais do Movimento Humano) e Pierre Normando Gomes da Silva 10 

(Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação 11 

Física). Estiveram presentes ainda os Professores: Iraquitan de Oliveira Caminha, Maria 12 

do Socorro Brasileiro Santos, Maria do Socorro Cirilo de Souza e Wagner Luiz do 13 

Prado. Registra-se a ausência da representação estudantil. A pauta da reunião consistiu 14 

dos seguintes itens: (1) informes; (2) exames de qualificação; (3) horário de disciplinas 15 

e calendário; (4) eleição de representante dos professores colaboradores; (5) relatório 16 

docente para subsidiar o preenchimento do Coleta CAPES; (6) Congresso Brasileiro de 17 

Atividade Física e Saúde. (1) Foram feitos os seguintes informes: iniciando a reunião o 18 

Professor Amilton leu a carta da Professora Maria Dilma Simões Brasileiro solicitando 19 

desligamento do programa; o Professor Mauro informou a visita da CAPES ao 20 

programa neste primeiro semestre e da necessidade de que o grupo elaborasse um plano 21 

estratégico anteriormente a esta visita de representantes da CAPES. Após os informes, 22 

decidiu-se que para a organização do planejamento estratégico do programa será 23 

realizada uma reunião nos dias 13 e 14 de março, em João Pessoa. (2) Sobre os exames 24 

de qualificação, o Professor Mauro iniciou a discussão argumentando a necessidade de 25 

ajustamentos das datas para o cumprimento das normas do exame de qualificação; a 26 

Professora Maria do Socorro Brasileiro Santos sugeriu que seja feito um modelo de 27 

ofício para solicitação do exame de qualificação e a criação de uma ficha de avaliação 28 

para ser utilizado pelos professores que compõem as bancas; foi deliberado pelo pleno 29 

que será disponibilizado um modelo de ofício para solicitação do exame de qualificação 30 

na página do programa da internet, assim como um modelo de relatório de atividades; 31 

acerca da ficha da avaliação foi acordado pelos presentes que será criado um conjunto 32 

mínimo de critérios a serem apreciados pelo avaliador, mas que isso será adotado para a 33 

nova turma do programa; sobre o local de realização dos exames de qualificação ficou 34 

acordado que o orientador deverá defini-lo mediante as conveniências logísticas; a 35 

seguir, após ponderações sobre a participação dos outros alunos aos exames de 36 

qualificação, o colegiado recomenda aos orientadores que eles solicitem aos seus alunos 37 

assistir os exames de qualificação; ficou decidido que a data máxima para realização 38 

dos exames de qualificação é dia 31 de março do corrente ano. Neste momento, 39 

12h30min, a reunião foi interrompida para o almoço. A reunião foi reiniciada às 40 

13h30min, registrando-se a ausência, a partir deste momento, dos professores Pierre 41 

Normando Gomes da Silva (Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e 42 

Formação Profissional em Educação Física) e Maria do Socorro Cirilo de Souza. (3) 43 

Horário de disciplinas e calendário 2009. Após discussão foram definidas quais as 44 

disciplinas que seriam oferecidas no primeiro e segundo semestre do corrente ano, 45 

assim como o horário das mesmas. No primeiro semestre serão oferecidas as seguintes 46 

disciplinas: Estatística (segunda-feira, aulas semanais, período da manhã), Fisiologia e 47 

Desempenho Humano (terça-feira, aulas quinzenais, período da manhã e tarde), 48 

Sociologia do Corpo (quarta-feira, aulas quinzenais, período da manhã e tarde), 49 

Didática do Ensino Superior (quarta-feira, aulas quinzenais, período da manhã e tarde), 50 



Metodologia da Pesquisa (quinta-feira, aulas semanais, período da tarde) e Métodos 51 

Quantitativos de Pesquisa em Educação Física (quinta-feira, aulas semanais, período da 52 

manhã). No segundo semestre serão oferecidas as seguintes disciplinas: Epistemologia 53 

do Movimento Humano (quarta-feira, aulas quinzenais, período da manhã e tarde), 54 

Métodos Qualitativos do Movimento Humano (quarta-feira, aulas quinzenais, período 55 

da manhã e tarde), Jogo, Educação Física e Cultura (quinta-feira, aulas quinzenais, 56 

período da manhã e tarde) e Prescrição e Supervisão de Programas de Exercícios Físicos 57 

(sexta-feira, aulas quinzenais, período da manhã e tarde). Definiu-se, ainda, que a 58 

responsabilidade pela regência da disciplina Fisiologia do Desempenho Humano, neste 59 

ano de 2009, será dos Professores Manoel Costa e Wagner Prado. Sobre o calendário do 60 

semestre ficou decidido que haverá uma aula comemorativa da abertura do semestre em 61 

datas a serem definidas pela Coordenação. (4) Eleição de representação de professores 62 

colaboradores. Por sugestão do professor Iraquitan, a professora Maria do Socorro 63 

Brasileiro dos Santos foi indicada para ser a nova representante dos professores 64 

colaboradores do programa, o que foi acatado por todos os presentes. (5) Relatório para 65 

subsidiar o preenchimento do Coleta CAPES. Será encaminhado para os professores 66 

formulário com roteiro mínimo de informações sobre a produção dos professores que 67 

deve ser encaminhado para que a Coordenação do Programa possa alimentar o Coleta 68 

CAPES; sendo que além do relatório todos os docentes deverão também encaminhar um 69 

plano de trabalho para o ano de 2009. (6) O professor Mauro apresentou a proposta de 70 

realização do VII Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde através do 71 

Programa e em parceria com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. A 72 

proposta foi debatida e em seguida aprovada pelos membros do Colegiado por 73 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou às 15h30min, e eu, Maria 74 

Teresa Cattuzzo, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que deverá ser datada e assinada 75 

pelos presentes como expressão da anuência em relação ao conteúdo da 76 

mesma.______________________________________________________ 77 

Amilton da Cruz Santos 06/02/2009 ________________ 78 

Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 06/02/2009 ________________ 79 

Guilherme Laurentino de Lima Filho 06/02/2009 ________________ 80 

Iraquitan de Oliveira Caminha 06/02/2009 ________________ 81 

Maria do Socorro Brasileiro Santos 06/02/2009 ________________ 82 

Maria do Socorro Cirilo de Souza 06/02/2009 ________________ 83 

Maria Teresa Cattuzzo 06/02/2009 ________________ 84 

Mauro Virgilio Gomes de Barros 06/02/2009 ________________ 85 

Pierre Normando Gomes da Silva 06/02/2009 ________________ 86 

Wagner Luiz do Prado 06/02/2009 ________________ 87 


