
Ata da décima quinta 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 10h50min do dia 13 de outubro 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). Aditivamente, informo que também participaram os 14 

Professores Wagner Luiz do Prado (Presidente da Comissão de Credenciamento e 15 

Recredenciamento), Manoel da Cunha Costa e Marcílio Barbosa de Souza Júnior. A 16 

pauta da reunião consistiu dos seguintes itens: (1) processo de credenciamento e 17 

renovação de credenciamento; (2) distribuição do quantitativo de vagas para o processo 18 

seletivo da PAPGEF UPE/UFPB. (1) Processo de credenciamento e renovação de 19 

credenciamento. Iniciando a reunião o Professor Mauro Virgilio Gomes de Barros 20 

solicitou ao Professor Wagner Luís do Prado que realizasse a leitura do relatório da 21 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento designada pela Coordenação do 22 

Programa e que foi constituída pelos seguintes Professores: Dr. Wagner Luís do Prado 23 

(docente permanente do Programa Associado de Pós-graduação em Educação Física 24 

UPE/UFPB), Dr. Cláudio Alexandre Gobatto (docente permanente do Programa de 25 

Ciências da Motricidade da UNESP/Rio Claro) e a Dra. Vilma L. Nista-Piccolo 26 

(docente permanente e Coordenadora do Programa Pós-graduação em Educação Física 27 

da Universidade São Judas Tadeu). Após leitura do referido relatório, elaborado pela 28 

Comissão supramencionada, o Professor Mauro Virgilio Gomes abriu para discussão. A 29 

Professora Maria Teresa Cattuzzo iniciou a fala fazendo menção sobre a não 30 

padronização da avaliação individual docente onde, diferentemente do que foi anotado 31 

para outros docentes, o relatório não registrou os seus artigos aceitos para publicação. 32 

Em resposta ao mencionado pela Professora Maria Teresa Cattuzzo, o Professor 33 

Wagner Luís Prado informou que os comentários apresentados pela comissão foram 34 

elaborados em conformidade com a situação do docente e para aqueles que já atendiam 35 

ao critério para credenciamento não haveria necessidade de maiores detalhamentos. 36 

Dando continuidade, o Professor Manoel elogiou o papel da Comissão e comentou 37 

sobre sua solicitação, por ocasião da última reunião do CGAA da ESEF, a respeito de 38 

que o credenciamento/recredenciamento deveria seguir os critérios da avaliação atual 39 

adotado pela CAPES. O Professor Wagner Luiz Prado informou sobre a avaliação das 40 

patentes e de que a Comissão não havia localizado o registro das mesmas no Instituto 41 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O Professor Manoel da Cunha Costa 42 

apresentou o depósito da solicitação (pedido) de patente no INPI. Logo após, o 43 

Professor Wagner Luiz Prado informou que as patentes seriam a priori aceitas como 44 

item de avaliação, caso as mesmas estivessem registradas no INPI. O Professor Manoel 45 

informou que existem outras áreas na CAPES que utilizam a patente depositada como 46 

válida. Adicionalmente, o Professor Manoel defendeu que as patentes depositadas 47 

fossem aceitas como válidas pelos membros do Colegiado da Pós-graduação. Colocada 48 

em votação, os membros votaram e decidiram por 5 (cinco) votos contrários e 1 (um) 49 

voto favorável à aceitação do depósito de patente como válida. A seguir, o Professor 50 



Mauro Barros iniciou o encaminhamento de decisões do Colegiado em relação aos 51 

pedidos de credenciamento dos docentes, de acordo com a avaliação realizada pela 52 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento. Decidiu-se pelo credenciamento dos 53 

seguintes docentes permanentes: Professora Anna Myrna Jaguaribe de Lima e Professor 54 

Raphael Mendes Ritti Dias. Em seguida, a respeito do recredenciamento, deliberou-se 55 

que permaneceriam como docentes permanentes os seguintes Professores: Maria do 56 

Socorro Cirilo, Amilton da Cruz Santos, Maria Teresa Cattuzzo, Clara Silvestre e o 57 

Mauro Barros. Antes de dar continuidade ao recredenciamento dos docentes 58 

colaboradores, o Professor Manoel da Cunha Costa solicitou que o Professor Pierre 59 

Normando Gomes da Silva, por ter conseguido avaliação regular, fosse aceito como 60 

docente do quadro permanente. Após votação, foi aprovada, por unanimidade, a referida 61 

proposta. Desta forma, foi colocado em votação o nome do Professor Pierre Normando 62 

Gomes da Silva como docente permanente, sendo então aprovada por unanimidade. 63 

Dando continuidade foi votado o recredenciamento do Professor Marcílio Barbosa 64 

Mendonça de Souza Júnior sendo aprovado por unanimidade. O Professor Manoel da 65 

Cunha Costa ressalta que os professores Manoel da Cunha Costa, Guilherme Laurentino 66 

de Lima Filho e Iraquitan de Oliveira Caminha apresentaram conceito deficiente, 67 

entretanto, visando a manutenção da linha “Estudos Socioculturais do Movimento 68 

Humano”, apresentou a proposta de que o Professor Iraquitan de Oliveira Caminha 69 

tenha o seu credenciamento renovado como docente permanente. Após deliberação a 70 

proposta do Professor Manoel foi aprovada por unanimidade, decidindo-se, então pela 71 

renovação do credenciamento do professor Iraquitan. No credenciamento dos docentes 72 

colaboradores, foram apresentadas duas propostas: 1) O Professor Amilton da Cruz 73 

Santos defende que seja mantida um percentual de trinta por cento de docentes 74 

colaboradores em relação aos números de docentes permanentes, conforme indicação da 75 

CAPES; 2) O Professor Mauro Virgílio defende que haja a possibilidade de serem 76 

introduzidos quatro docentes, mesmo ultrapassando a cota da relação 77 

colaborador/permanente indicada pelas CAPES, com a condição de que esses docentes 78 

sejam reavaliados em julho de 2010. Após votação, por 4 (quatro) votos a 2 (dois) 79 

ganhou a proposta apresentada pelo Professor Mauro Barros. Desta forma, foram 80 

definidos os critérios para a indicação dos demais docentes colaboradores: 1) potencial 81 

de publicação; 2) desenvolvimento estratégico do programa; 3) orientação em 82 

andamento; e, 4) produção intelectual na área. Após votação pelos membros do 83 

Colegiado, decidiu-se pelo credenciamento dos seguintes docentes: Professor Manoel 84 

da Cunha Costa (7 votos favoráveis), Professor Jorge Fernando Hermida Aveiro (5 85 

votos favoráveis) e Professor Marcelo Soares Tavares de Melo (5 votos). A quarta vaga 86 

de docente colaborador já estava preenchida pela Professora Socorro que foi 87 

credenciado em 2008.  (2) Distribuição de Vagas no Processo Seletivo do Programa 88 

de Mestrado Associado em Educação Física UPE/UFPB: Inicialmente foi 89 

apresentada a proposta, pelo Professor Mauro Barros, de que os docentes permanentes 90 

que tinham obtido conceito muito bom e excelente na avaliação realizada pela 91 

Comissão teriam a possibilidade de ficar com 2 (dois) orientandos cada, com exceção 92 

do professor Raphael Raphael Mendes Ritti Dias por estar sendo credenciado este ano 93 

no Programa enquanto que os demais docentes ficariam com 1 (um) orientando. Após 94 

apreciação, a proposta foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Nada 95 

mais havendo a tratar, a reunião terminou às 14h30min e eu, Maria do Socorro 96 

Brasileiro Santos, lavrei a presente ata que deverá ser datada e assinada pelos presentes 97 

como expressão da anuência em relação ao conteúdo da mesma. 98 

Amilton da Cruz Santos 13/10/2009 ________________ 99 

Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 13/10/2009 ________________ 100 



Guilherme Laurentino de Lima Filho 13/10/2009 ________________ 101 

Maria do Socorro Brasileiro Santos 13/10/2009 ________________ 102 

Mauro Virgilio Gomes de Barros 13/10/2009 ________________ 103 

Maria Teresa Cattuzzo 13/10/2009 ________________ 104 

Carla Meneses Santos 13/10/2009 ________________ 105 


