
Ata da décima terceira 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 14h20min do dia 14 de agosto de 2009. A reunião foi conduzida pelo Professor 4 
Amilton da Cruz Santos, sub-coordenador do Programa. Participaram da reunião os 5 
Professores: Mauro Virgilio Gomes de Barros (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 e Saúde), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da linha 3 - 9 
Estudos Socioculturais do Movimento Humano), Pierre Normando Gomes da Silva 10 
(Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação 11 
Física), Maria do Socorro Brasileiro Santos (Representante dos docentes colaboradores) 12 
e Carla Meneses Santos (Representante Discente). A pauta da reunião consistiu dos 13 
seguintes itens: (1) análise do exame de qualificação do projeto da aluna Iana Rafaela; 14 
(2) homologação do processo de credenciamento e renovação de credenciamentos; (3) 15 
processo seletivo 2009/2010 - Edital; e, (4) Edital especial. (1) Professor Mauro 16 
informou que a Coordenação do Programa foi questionada pelo Professor Luiz F. Kruel, 17 
da UFRGS, sobre o resultado do exame de qualificação do projeto de dissertação da 18 
aluna Iana Rafaela, tendo em vista que em seu parecer o referido membro externo 19 
recomendou a “não aprovação” do projeto. Ao consultar a documentação relativa ao 20 
exame supramencionado e dialogar com o orientador da aluna (Professor Manoel 21 
Costa), constatou-se que o parecer não foi enviado a tempo para que fosse lido na 22 
referida sessão, procedendo-se à realização do exame na presença dos demais membros 23 
da banca (Professores Guilherme Laurentino e Wagner Prado). Em relação a esta 24 
questão foram apresentadas duas propostas: Professor Guilherme Laurentino apresentou 25 
a proposta de manter a decisão tomada pela banca de aprovar o projeto enquanto o 26 
Professor Pierre sugere não referendar a aprovação do projeto, tornando nulo o exame 27 
de qualificação realizado. Defendidas e debatidas as propostas o tema foi colocado em 28 
votação e por, sete votos contra um, foi aprovada a proposta apresentada pelo Professor 29 
Pierre. Em seguida, resolveu-se conceder à aluna prazo até o final do mês de setembro 30 
do corrente ano para realização do exame de qualificação do seu projeto, 31 
recomendando-se, ainda, a manutenção dos membros já indicados para composição da 32 
banca examinadora. Para realização das etapas subseqüentes, estabeleceu-se o mês de 33 
dezembro como limite para a pré-banca, mantendo-se o prazo previsto na norma interna 34 
(24 meses) para realização da defesa de dissertação. (2) Iniciando a discussão do 35 
segundo ponto de pauta, apresentou-se relatório da comissão de credenciamento e 36 
renovação de credenciamento aos pares. O Professor Mauro informou que foi 37 
necessário efetuar substituição do Professor Wagner Prado pela Professora Silvia 38 
Arruda Regina Moraes (UFPE) como membro da referida comissão, tendo em vista a 39 
impossibilidade do primeiro de colaborar com esta atividade devido a sua participação 40 
em evento científico no mesmo período. Foi apresentado relatório da referida Comissão, 41 
que segue anexo a esta ata, discutindo-se o impacto do mesmo na composição do corpo 42 
docente permanente do Programa. Acompanhando o parecer da Comissão no tocante ao 43 
credenciamento de novos docentes, colocou-se em votação e aprovou-se por 44 
unanimidade o credenciamento como docente permanente dos seguintes Professores: 45 
Anna Myrna Jaguaribe de Lima e Raphael Mendes Ritti Dias. Em relação aos pedidos 46 
de credenciamento dos Professores Jose Jamacy (UFPB) e Marcelo Tavares (UPE), 47 
estes foram aprovados para a condição de docentes colaboradores, sendo o primeiro por 48 
unanimidade e o segundo por cinco votos a três. O Colegiado se posicionou no sentido 49 
de que estes docentes credenciados sejam informados de que serão reavaliados quanto a 50 



sua produção intelectual após um ano, em 2010, para fins de manutenção do presente 51 
credenciamento. Decidiu-se, também, homologar o parecer da Comissão e aprovar a 52 
renovação de credenciamento dos seguintes professores: Maria do Socorro Cirilo de 53 
Sousa, Amilton da Cruz Santos, Mauro Virgilio Gomes de Barros e Pierre Normando 54 
Gomes da Silva. Em relação aos docentes que apresentaram produtividade considerada 55 
“regular”, Maria Teresa Cattuzzo e Clara Maria Silvestre, o parecer recomenda 56 
renovação mesmo em desacordo com o disposto na norma interna, tendo em vista a 57 
necessidade de manutenção de número mínimo de docentes permanentes vinculados ao 58 
Programa. Esta proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O 59 
Professor Mauro informou que o critério estabelecido no sistema de avaliação da 60 
CAPES exige que 80% dos docentes permanentes apresentem produtividade intelectual 61 
regular para obtenção do conceito 3. Assim, tendo nove docentes permanentes com 62 
produção intelectual regular seria possível renovar o credenciamento de até dois outros 63 
não produtivos sem prejuízo para avaliação do Programa. Discutiu-se a situação dos 64 
demais docentes, Professores Manoel Costa, Guilherme Laurentino, Marcilio Barbosa e 65 
Iraquitan Caminha. Após discussão do impacto do descredenciamento dos referidos 66 
docentes, verificou-se que o descredenciamento dos Professores Marcilio Barbosa e 67 
Iraquitan Caminha conduziria a comprometimento das linhas de pesquisa as quais estes 68 
docentes estão vinculados, assim, decidiu-se, por sete votos a favor e uma abstenção, 69 
aprovar a renovação do credenciamento destes dois últimos professores citados. A 70 
abstenção na votação anterior foi do Professor Guilherme Laurentino que relatou julgar 71 
incoerente renovar o credenciamento do Professor Marcilio e não o do Professor 72 
Manoel, visto que ambos alcançaram a mesma pontuação. O Colegiado se posicionou 73 
no sentido de que estes docentes que tiveram credenciamento renovado sob condição 74 
especial sejam informados de que serão reavaliados quanto a sua produção intelectual, 75 
após um ano (em 2010), para fins de manutenção do presente credenciamento. (3) 76 
Iniciando a discussão sobre o Edital para processo seletivo, o Professor Mauro sugeriu 77 
alteração de uma etapa do processo seletivo (prova escrita) que deveria focalizar 78 
temáticas ligadas especificamente à linha de pesquisa do candidato, suprimindo-se o 79 
tópico geral da prova escrita. Colocado em votação, aprovou-se por seis votos a favor, 80 
um voto contra e uma abstenção a alteração deste aspecto no processo seletivo deste 81 
ano. O Professor Amilton informou sobre orientações do Coordenador de Área 82 
(Professor Dirceu Costa) quanto a não destinação de vagas para professores que não 83 
apresentaram produção intelectual exigida para manutenção do conceito do Programa, 84 
sendo que esta preocupação também aparece no parecer da Comissão de 85 
Credenciamento. Após discussão sobre número de vagas, decidiu-se por unanimidade, 86 
abrir 12 vagas distribuídas do seguinte modo: Wagner Luiz do Prado (2 vagas), Amilton 87 
da Cruz Santos (2 vagas), Mauro Barros (2 vagas), Socorro Cirilo (1 vaga), Pierre 88 
Normando (1 vaga), Maria Teresa Cattuzzo (1 vaga), Clara Maria Silvestre (1 vaga), 89 
Anna Myrna Jaguaribe (1 vaga) e Raphael Dias (1 vaga). (4) Sobre o lançamento de 90 
edital especial para seleção de mestrandos entre os docentes da UPE e UFPB, conforme 91 
discussão iniciada na reunião anterior deste Colegiado, após análise do impacto na 92 
avaliação do Programa, decidiu-se pela inviabilidade deste tipo de iniciativa. (5) Outros 93 
assuntos: considerando que o prazo de vigência do mandato dos membros da 94 
Coordenação e do Colegiado do Programa encerra nesta data, decidiu-se indicar a 95 
prorrogação dos referidos mandatos por até seis meses, período máximo no qual deverá 96 
ser realizada nova eleição. O Colegiado decidiu, ainda, criar Comissão Eleitoral a fim 97 
de conduzir o processo de eleição, constituída pelos seguintes membros: um 98 
representante discente, Professora Clara Maria Silvestre e Professor Iraquitan Caminha. 99 
Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou às 18h20min e eu, Mauro Virgilio 100 



Gomes de Barros, lavrei a presente ata que deverá ser datada e assinada pelos presentes 101 
como expressão da anuência em relação ao conteúdo da mesma. 102 
Amilton da Cruz Santos 14/08/2009 ________________ 103 
Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 14/08/2009 ________________ 104 
Guilherme Laurentino de Lima Filho 14/08/2009 ________________ 105 
Maria do Socorro Brasileiro Santos 14/08/2009 ________________ 106 
Mauro Virgilio Gomes de Barros 14/08/2009 ________________ 107 
Maria Teresa Cattuzzo 14/08/2009 ________________ 108 
Pierre Normando Gomes da Silva 14/08/2009 ________________ 109 
Carla Meneses Santos 14/08/2009 ________________ 110 


