
Ata da décima quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa Associado de Pós-1 
graduação em Educação Física UPE/UFPB, realizada em Recife, nas dependências do 2 
Centro de Estudos da Escola Superior de Educação Física da Universidade de 3 
Pernambuco, tendo início às 13h30min do dia 11 de setembro de 2009. A reunião foi 4 
conduzida pelo Professor Mauro Virgilio Gomes de Barros, Coordenador do Programa. 5 
Participaram da reunião os Professores: Amilton da Cruz Santos (Sub-coordenador do 6 
Programa), Guilherme Laurentino de Lima Filho (Representante da linha 1 - Avaliação 7 
do Desempenho Humano), Maria Teresa Cattuzzo (Representante da linha 2 – Inter-8 
relação Atividade Física e Saúde), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 9 
(Representante da linha 3 - Estudos Socioculturais do Movimento Humano), Maria do 10 
Socorro Brasileiro Santos (Representante dos docentes colaboradores) e Carla Meneses 11 
Santos (Representante Discente). Registrou-se a ausência do Professor Pierre Normando 12 
Gomes da Silva (Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e Formação 13 
Profissional em Educação Física). A pauta da reunião consistiu dos seguintes itens: (1) 14 
processo de credenciamento e renovação de credenciamento; (2) exame de qualificação 15 
- projeto dissertação de Iana Rafaella de Santiago Silva; (3) Encontro Nacional de Pós- 16 
graduação na Área de Ciências da Saúde - participação do PAPGEF UPE/UFPB. (1) 17 
processo de credenciamento e renovação de credenciamento. Iniciando a reunião o 18 
Professor Mauro solicitou à Professora Clara a leitura do MEMO 01/2009-CGAA-19 
ESEF que comunica a “necessidade de se refazer o processo de credenciamento e 20 
renovação de credenciamento”. A Professora Teresa Cattuzzo comentou que as decisões 21 
sobre a composição da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento foi efetuada 22 
com amparo de deliberações do Colegiado, entendendo ela que a situação vivenciada foi 23 
tratada pelo Colegiado como um caso omisso à norma e que foram delegados poderes à 24 
Coordenação para deliberar sobre o assunto. O problema, segundo a Professora, pode 25 
ter sido o registro inadequado em ata destas decisões. A Professora lamenta o fato de 26 
que os recursos às decisões do Colegiado do Programa tenham sido encaminhados às 27 
esferas superiores da UPE antes mesmo de serem discutidas e apreciadas internamente. 28 
Efetuou-se a leitura do recurso do Professor Manoel Costa que gerou a decisão do 29 
CGAA-ESEF e, em seguida, o Professor Mauro leu a resposta que elaborou e 30 
apresentou como Coordenador do Programa na reunião do CGAA-ESEF. Após leitura 31 
dos documentos, o Professor Amilton Cruz comentou que considera válida a 32 
apresentação de recursos, mas o seu posicionamento é de que o Colegiado foi 33 
desrespeitado na sua autonomia em deliberar sobre questões de interesse do Programa e 34 
lamenta que o CGAA-ESEF tenha tomado a decisão supramencionada sem ouvir o 35 
Colegiado do Programa. Estes posicionamentos expressados pela Professora Teresa e 36 
pelo Professor Amilton foram acompanhados pelos demais presentes, com exceção do 37 
Professor Guilherme Leurentino.  A Professora Socorro Brasileiro comentou que a 38 
decisão do CGAA-ESEF desrespeita também o trabalho da Comissão de 39 
Credenciamento e Recredenciamento, que não foi ouvida para que se deliberasse sobre 40 
a decisão de refazer o processo de credenciamento e renovação de credenciamento. Por 41 
solicitação da Professora Teresa Cattuzzo, faz-se constar em ata que os membros do 42 
Colegiado consideram que tanto o trabalho da Comissão de Avaliação quanto do 43 
Colegiado foi ético, isento e transparente. O Professor Guilherme Laurentino comentou 44 
que o Professor Manoel encaminhou o seu recurso diretamente ao CGAA-ESEF devido 45 
à exigüidade de tempo para que o mesmo fosse apreciado sem prejuízo para a 46 
divulgação do edital do processo seletivo 2009/2010. O Professor Guilherme Laurentino 47 
informa também que o Professor Manoel Costa encaminhou o seu recurso na mesma 48 
data ao Coordenador do Programa. Os membros do Colegiado, após discussão da 49 
matéria, decidiram por cinco votos a dois acatar a decisão do CGAA-ESEF no sentido 50 



da tomada de decisões para “refazer o processo de credenciamento e renovação de 51 
credenciamento”. O Professor Guilherme Laurentino apresentou a proposta de que o 52 
processo de renovação de credenciamento seja realizado somente após a conclusão da 53 
primeira turma. O mesmo docente apresentou defesa de sua proposta que, em seguida, 54 
foi colocada em votação sendo refutada (rejeitada) por seis votos contra um. No sentido 55 
de deliberar sobre a composição de uma nova “Comissão de Credenciamento e 56 
Recredenciamento” e não sendo possível atender ao disposto no artigo 10º da Norma 57 
01/2008, uma vez que com exceção do Professor Wagner todos os demais docentes 58 
permanentes estariam sendo avaliados, foram apresentadas duas propostas: (a) 59 
encaminhar matéria para deliberação pelo CONSUN - proposta apresentada pelo 60 
Professor Guilherme Laurentino; (b) recorrer ao disposto no artigo 14º da mesma norma 61 
interna que remete ao próprio Colegiado a deliberação na eventualidade de casos 62 
omissos – proposta apresentada pelo Professor Amilton da Cruz Santos. Colocado em 63 
votação, aprovou-se por seis votos contra um a proposta “b” de que o problema seja 64 
tratado como caso omisso à aludida norma interna. Foram apresentadas as seguintes 65 
propostas: (a) Comissão composta pelo Professor Wagner Luiz do Prado (docente 66 
permanente do PAPGEF UPE/UFPB) e por dois outros docentes permanentes 67 
vinculados a Programas de Pós-graduação em Educação Física; e, (b) Comissão 68 
composta pelo Professor Wagner Luiz do Prado e por mais um docente permanente 69 
vinculado a Programa de Pós-graduação em Educação Física. Colocou-se em votação e 70 
ficou apurada a aprovação da proposta “a”. Discutiu-se sobre a designação dos docentes 71 
externos que serão convidados a participar da referida comissão e, após discussão, o 72 
Colegiado decidiu, por seis votos contra um, delegar à Coordenação do Programa a 73 
tarefa de consultar a disponibilidade de docentes com o perfil exigido e designar os 74 
mesmos para realização do aludido processo de avaliação. Ficou definido que até o final 75 
da primeira quinzena de outubro de 2009 o relatório da Comissão designada deverá ser 76 
apresentado ao Colegiado do Programa, devendo a homologação nesta mesma instância 77 
ocorrer no mesmo mês. (2) exame de qualificação - projeto dissertação de Iana 78 
Rafaella de Santiago Silva. A representação discente informou que em reunião 79 
realizada os estudantes discutiram a decisão em relação ao exame de qualificação da 80 
referida aluna e se posicionaram no sentido de que o problema ocorrido foi de ordem 81 
“administrativa” e, sendo assim, a aluna não poderia ser penalizada. O Professor Mauro 82 
esclareceu que o problema é de ordem “pedagógica” e de descumprimento de norma 83 
interna. Foi lida a decisão em relação a esta matéria por ocasião da última reunião do 84 
Colegiado (ata 13/2009). Após debate e não havendo elementos novos, decidiu-se por 85 
unanimidade pela manutenção da decisão já tomada na última reunião. (3) Encontro 86 
Nacional de Pós- graduação na Área de Ciências da Saúde - participação do 87 
PAPGEF UPE/UFPB. O Professor Mauro Barros informou sobre a realização do 88 
evento e sobre a disponibilidade de recursos para apoiar a participação de docentes e 89 
discentes vinculados ao Programa. Foi apresentada a proposta de que o Programa apóie 90 
a participação de discentes conforme disponibilidade de recursos, sendo aprovada por 91 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou às 16h30min e eu, Mauro 92 
Virgilio Gomes de Barros, lavrei a presente ata que deverá ser datada e assinada pelos 93 
presentes como expressão da anuência em relação ao conteúdo da mesma. 94 
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