
Ata da décima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa Associado de Pós-1 
graduação em Educação Física UPE/UFPB, realizada em João Pessoa, nas dependências 2 
do Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, tendo início 3 
às 10h00min do dia 12 de junho de 2009. A reunião foi conduzida pelo Professor 4 
Amilton da Cruz Santos, sub-coordenador do Programa. Participaram da reunião os 5 
Professores: Mauro Virgílio Gomes de Barros (Coordenador do Programa), Guilherme 6 
Laurentino de Lima Filho (Representante da linha 1 – Avaliação do Desempenho 7 
Humano), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da linha 3 – 8 
Estudos Socioculturais do Movimento Humano), Pierre Normando Gomes da Silva 9 
(Representante da linha 4 – Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação 10 
física), Maria do Socorro Brasileiro Santos (Representante dos docentes colaboradores) 11 
e Carla Meneses Santos (Representante Discente). Esteve presente também o Professor 12 
Iraquitan de Oliveira Caminha. Registra-se a ausência da Professora Maria Teresa 13 
Cattuzzo que justificou a sua ausência devido ao convite para participar de banca 14 
examinadora de dissertação de mestrado na UNESP/SP. A pauta da reunião consistiu 15 
dos seguintes itens: (1) informes; (2) renovação e novas solicitações de credenciamento 16 
docente; (3) processo seletivo 2009 – Edital; (4) questões relativas ao formato das 17 
dissertações; (5) Concessões de auxílios; (6) outros assuntos. (1) Foram feitos os 18 
seguintes informes: iniciando a reunião o Professor Amilton informou sobre a visita de 19 
acompanhamento a ser realizada por avaliadores da CAPES às IES associadas (UPE e 20 
UFPB); visita que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de junho do corrente. Sugeriu-se 21 
que a Coordenação solicite da Comissão Avaliadora da CAPES indicação do dia em que 22 
será realizada a reunião com todos os docentes para agendamento prévio com os 23 
mesmos. Na seqüência, o Professor Amilton fez um breve relato sobre a reunião do 24 
fórum de pós-graduação da área 21, realizado em São Paulo, na qual o mesmo 25 
representou o Programa e informou que fará encaminhamento da ata assim que a mesma 26 
for disponibilizada pela diretoria do respectivo fórum. O Professor Mauro informou 27 
sobre a disponibilidade de recursos PROAP 2008 e 2009 nos valores, respectivamente, 28 
de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Na 29 
seqüência, o mesmo destacou a necessidade de agendamento da reunião de 30 
planejamento estratégico, apresentando-se a proposta de que a mesma seja realizada no 31 
dia 30 de junho e 1º de junho do corrente ano. Discutiu-se sobre a exeqüibilidade da 32 
realização das atividades necessárias à elaboração do planejamento estratégico e 33 
colocada em votação a proposta de realização de reunião foi aprovada para esta data, na 34 
Cidade do Recife. A estudante Carla Meneses Santos apresentou ata da reunião dos 35 
estudantes do Programa no qual foi aprovada a atual representação discente. Em seguida 36 
foi apresentado questionamento sobre o exame de pré-banca, particularmente no tocante 37 
a prazos para realização das pré-bancas e a necessidade das mesmas. Argumentou-se 38 
que na última reunião ordinária este ponto já havia sido discutido e a decisão do 39 
Colegiado foi manter o disposto na norma atual, esperando-se até a conclusão dos 40 
trabalhos da primeira turma para iniciar uma avaliação da mesma. Foi apresentada pelo 41 
Professor Iraquitan a necessidade de maior comunicação dos prazos através de 42 
mensagens encaminhadas aos docentes e discentes. (2) Sobre as renovações e novas 43 
solicitações de credenciamento, discutiu-se sobre o calendário para realização dessas 44 
atividades, sobre a comissão designada para este fim e sobre o critério adotado para 45 
definir o conceito de produção. Definiu-se que as solicitações para novos 46 
credenciamentos deverão ser realizadas até 15 de junho do corrente, destinando-se o 47 
período subseqüente para avaliação por parte da Comissão. Sobre a composição da 48 
comissão ficou estabelecido que os Professores Wagner Prado e Socorro Brasileiro 49 
integrarão a mesma como membros internos e que o Programa fará convite a um 50 



membro externo para integrá-la conforme disposto na norma específica que trata da 51 
questão. Os nomes indicados para compor esta comissão na condição de participante 52 
externo foram os Professores Ricardo Jaco (UCB), Juarez Nascimento (UFSC) e 53 
Francisco Martins (UCB). A deliberação sobre as solicitações deverá ocorrer conforme 54 
dispostos na norma específica até o final de junho do corrente ano. Ficou decidido ainda 55 
que será mantida a orientação anterior da CAPES no sentido de classificar a produção 56 
docente. (3) Sobre o processo seletivo para ingresso no curso de mestrado foram 57 
apresentados dois pontos a serem discutidos: exigência de idioma para inscrição e 58 
formação inicial dos candidatos. Após discussão, decidiu-se manter o processo seletivo 59 
conforme realizado no ano anterior. Outro tópico discutido foi a abertura de vagas 60 
através de edital interno para oferecer oportunidade de formação continuada para 61 
docentes da UPE e UFPB mediante ingresso no Curso de Mestrado em Educação Física. 62 
Os membros do Colegiado não se sentiram preparados para avaliar o impacto desta 63 
iniciativa na avaliação do Programa e decidiram adiar a discussão do tema para a 64 
próxima reunião ordinária. (4) Sobre as questões relativas à forma das dissertações ficou 65 
definido que aquelas apresentadas no formato de artigos deverão abranger, no mínimo, 66 
dois artigos, admitindo-se que os mesmos possam ser aqueles apresentados por ocasião 67 
do exame de qualificação e da defesa, conforme estabelecido em norma específica, 68 
desde que estes guardem vinculação com o projeto d dissertação do estudante. Quanto 69 
ao QUALIS dos periódicos para os quais devem ser submetidos os manuscritos ficou 70 
decidido que para as dissertações no formato de artigos, estes deverão ser submetidos a 71 
periódicos classificados no estrato B3 ou superior. Para fins de atendimento à norma 72 
interna 02/2008, os artigos apresentados poderão ser em estrato B5 ou superior. Quanto 73 
à proporção de revisões e originais, o Colegiado decidiu que esta deve ser uma 74 
definição do orientador e do estudante. Ficou definido também que os estudantes 75 
deverão, por ocasião do exame de qualificação, anexar ao relatório de atividades de que 76 
trata a norma interna 02/2008, declaração expedida pela Secretaria do Programa 77 
constatando disciplinas cursadas e situação do estudante nas mesmas (aprovação ou 78 
reprovação). Não foi aprovada a anexação de informações como nota e freqüência. 79 
Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou às 14h30min, e eu, Mauro Virgílio 80 
Gomes de Barros, lavrei a presente ata que deverá ser datada e assinada pelos presentes 81 
como expressão da anuência em relação ao conteúdo da mesma.  82 
Amilton da Cruz Santos 12/06/2009 __________________ 83 
Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 12/06/2009 __________________ 84 
Guilherme Laurentino de Lima Filho 12/06/2009 __________________ 85 
Maria do Socorro Brasileiro Santos 12/06/2009 __________________ 86 
Mauro Virgílio Gomes de Barros 12/06/2009 __________________ 87 
Pierre Normando Gomes da Silva 12/06/2009 __________________ 88 
Carla Meneses Santos 12/06/2009 __________________ 89 


