
Ata da reunião do pleno do Programa Associado de Pós-graduação em Educação Física 1 

UPE/UFPB, realizada em Recife, nas dependências do Centro de Estudos da Escola Superior de 2 

Educação Física da Universidade de Pernambuco, tendo início às 10h30min do dia 16 de 3 

dezembro de 2009. A reunião foi conduzida pelo Professor Mauro Virgilio Gomes de Barros. 4 

Participaram da reunião os professores Maria Teresa Cattuzzo, Clara Maria Silvestre Monteiro 5 

de Freitas, Maria do Socorro Cirilo de Sousa, Manoel da Cunha Costa, Marcílio Barbosa M. de 6 

Souza Júnior, Iraquitan de Oliveira Caminha, Pierre Normando Gomes da Silva, Raphael 7 

Mendes Ritti Dias, Wagner Luiz do Prado e a aluna Carla Meneses Santos (representante 8 

discente). Registrou-se a ausência justificada dos Professores Marcelo Soares Tavares de Melo, 9 

Amilton da Cruz Santos, Maria do Socorro Brasileiro Santos e Jorge Fernando Hermida Aveiro. 10 

Os professores Amilton e Socorro justificaram ausência devido ao afastamento dos mesmos 11 

para participarem de uma visita técnica a Universidade de Leon na Espanha. O professor Jorge 12 

Hermida ainda está afastado para participação em estágio Pós-doutoral. A pauta da reunião 13 

consistiu dos seguintes itens: (1) composição do colegiado para mandato de dois anos 14 

conforme previsto no regimento interno; (2) solicitações de transferência de orientação; (3) 15 

resultado do processo seletivo 2009/2010 e ampliação de vagas; (4) relatório coleta CAPES - 16 

informes; (5) calendário de atividades 2010 e disciplinas para o primeiro semestre letivo; (6) 17 

homologação das bancas examinadoras de dissertação de mestrado; (7) formato das 18 

dissertações; (8) declaração de ciência de direitos autorais sobre bases de dados. (1) 19 

composição do colegiado para mandato de dois anos conforme previsto no regimento 20 

interno. Iniciando a reunião o Professor Mauro expôs a atual situação e a necessidade de 21 

eleger nova representação para composição do Colegiado do PAPGEF; no entanto, propôs o 22 

referido docente seria necessário antes discutir sobre a manutenção da atual forma de 23 

representação dos pares por linhas de pesquisa ou passar a um modelo de gestão plena, com 24 

participação de todos os professores. O professor Iraquitan comentou que esta mudança 25 

poderia gerar dificuldade relacionada ao quórum exigido para realização das reuniões. 26 

Professor Pierre ponderou a necessidade de ampliar a participação dos professores, propondo 27 

a manutenção da estrutura da representação, mas que seja organizado um calendário para 28 

encontros periódicos com todos os professores; Professor Manoel, ao contrário, ponderou 29 

sobre falhas nas comunicações dos representantes de linhas com seus pares e argumentou 30 

acerca da quantidade de pessoas em linhas que poderiam ter mais espaço para expor suas 31 

falas e posições, propondo que deveria ser experimentado o sistema de Colegiado pleno. Após 32 

discussão entre os presentes, realizou-se a votação na qual a proposta de Colegiado pleno 33 

recebeu dois votos enquanto a proposta de Colegiado por representação recebeu 8 votos, 34 

decidindo-se então pela de manutenção do sistema em vigência. A seguir, professor Mauro 35 

colocou em discussão a composição do novo Colegiado, informando nesta ocasião que não 36 

estaria disponível para se manter a frente da Coordenação do PAPGEF. O Professor Mauro 37 

também ponderou que na composição de um novo Colegiado dever-se-ia procurar manter, na 38 

medida do possível, equilíbrio na representação das duas IES associadas (UPE e UFPB). A seguir 39 

foi feita a discussão sobre nomes que pudessem representar os docentes permanentes 40 

vinculados a cada uma das linhas. Para representação da linha 1 (Avaliação do Desempenho 41 

Humano) foi indicado o nome de professora Maria do Socorro Cirilo; para linha 2 (Inter-relação 42 

Atividade Física-Saúde) foi indicado o nome do professor Raphael Mendes Ritti Dias; para linha 43 

3 (Estudos Socioculturais do Movimento Humano) foi indicado o nome da professora Clara 44 

Maria Silvestre Monteiro de Freitas; para linha 4 (Prática Pedagógica e Formação Profissional 45 

em Educação Física) foi indicado o nome do professor Pierre Normando Gomes da Silva; para 46 

representação dos docentes colaboradores foi indicado o nome do professor Manoel da Cunha 47 

Costa. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade pelo pleno do PAPGEF. 48 



Posteriormente foi iniciado o processo de eleição da nova coordenação do programa. Vários 49 

docentes se colocaram em relação a esta temática, sendo que o Professor Mauro em sua fala 50 

indicou os nomes dos Professores Wagner Luiz do Prado (UPE) e Iraquitan de Oliveira Caminha 51 

(UFPB) para os cargos, respectivamente, de Coordenador e Sub-coordenador. Estes docentes 52 

então se pronunciaram e se colocaram à disposição do PAPGEF. Na seqüência, colocando-se a 53 

matéria em regime de votação, a eleição dos citados docentes para assumirem a Coordenação 54 

do PAPGEF foi aprovada por unanimidade. Discutiu-se também sobre o inicio da vigência do 55 

mandato, sugerindo-se que esta Coordenação eleita fosse empossada somente no dia 07 de 56 

maio de 2010. O objetivo foi garantir que não ocorreria descontinuidade das ações da atual 57 

Coordenação que está a frente, neste momento, da elaboração do relatório COLETA CAPES 58 

2009 e dos encaminhamentos para defesa das dissertações dos alunos da primeira turma do 59 

Curso de Mestrado. Esta sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. (2) 60 

solicitações de transferência de orientação. Diante das solicitações de transferência de 61 

orientações, o pleno se posicionou no sentido de que o procedimento para encaminhamento 62 

de tais solicitações deve ser feito mediante documentos de liberação e de aceite de orientação 63 

feitos somente pelos professores, com a devida justificativa da transferência. Foi solicitada a 64 

transferência da orientação da aluna Lausanne Barreto que estava sob a orientação do 65 

professor Wagner Luiz do Prado e passará a ser orientada pelo professor Raphael Ritti Dias. A 66 

solicitação foi consensual e foi feita mediante documentos de aceite e liberação; a justificativa 67 

da transferência foi a proximidade do tema de dissertação da aluna com as pesquisas 68 

desenvolvidas pelo professor Raphael Ritti Dias. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 69 

Outra solicitação de transferência foi feita pelo professores Mauro Barros e Iraquitan Caminha, 70 

acerca da orientação da aluna Andréia Maria Pires Azevedo. A justificativa da transferência 71 

está fundamentada na falta de identificação da aluna em relação à área de concentração a qual 72 

o professor Mauro está vinculado neste PAPGEF. A solicitação foi aprovada por todos os 73 

presentes, exceto pelo professor Manoel Costa que se absteve. Faz-se o registro de que a 74 

transferência de orientação da aluna Andréia fica autorizada pelo Colegiado sob a condição de 75 

que a aluna atenda a todos os prazos para realização dos exames exigidos no PAPGEF sob pena 76 

de que o orientador possa solicitar e ou recomendar o desligamento da aluna do Programa. (3) 77 

resultado do processo seletivo 2009/2010 e vagas. O professor Mauro esclareceu que a 78 

professora Anna Myrna Jaguaribe de Lima, cujo credenciamento foi aprovado pelo Colegiado, 79 

mas não efetivado devido a dificuldades de operacionalização dos tramites burocráticos 80 

necessários à formalização do credenciamento como docente permanente, em conformidade 81 

com as exigências normativas da CAPES (Portaria CAPES 068/2004). Assim, um dos candidatos 82 

aprovados no processo seletivo, o senhor João Paulo dos Anjos, ficou sem orientador definido. 83 

Respeitando a decisão já tomada por este Colegiado, de considerar a produção do docente 84 

como um dos critérios para estabelecer o número de vagas para orientação, verificou-se que 85 

somente os professores Mauro Barros, Wagner Prado, Amilton Santos e Raphael Dias atendiam 86 

ao critério de produtividade previamente estabelecido (produção intelectual equivalente ao 87 

nível “muito bom” ou “excelente”), sendo que os três primeiros docentes mencionados já 88 

tinham sido contemplados com duas vagas enquanto o Professor Raphael tinha recebido 89 

somente uma vaga no referido processo seletivo. Comentou-se que isto ocorreu porque havia 90 

decisão anterior do Colegiado no sentido de que professores recém-credenciado receberiam 91 

somente uma vaga no processo seletivo. Entendendo-se tratar de uma situação excepcional, 92 

sugeriu-se que o professor Raphael Dias fosse indicado como orientador do aluno João Paulo 93 

dos Anjos. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. O pleno analisou também a 94 

solicitação do Prof. Pierre Normando de concessão, em caráter extraordinário, de uma segunda 95 

vaga no processo seletivo deste ano, principalmente pelo potencial do candidato classificado 96 



(Senhor Luís Eugenio Martiny) e que poderia ser integrado a esta terceira turma do Curso de 97 

Mestrado. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A professora 98 

Socorro Cirilo solicitou esclarecimento sobre o critério de seleção dos candidatos após a 99 

definição da aprovação dos mesmos no processo seletivo, pois a mesma não foi consultada 100 

sobre qual dos candidatos aprovados gostaria de orientar. O professor Mauro esclareceu que a 101 

ficha de inscrição utilizada este ano no processo seletivo não permitia a definição de prioridade 102 

de orientação (primeira e segunda opção). O professor Wagner apresentou esclarecimentos 103 

sobre o modo de definição dos candidatos selecionados por ele para orientação. O professor 104 

Mauro destacou a importância da presença dos professores ao longo do processo seletivo a fim 105 

de que estas definições possam ser consensuais. (4) relatório coleta CAPES - informes. O 106 

professor Mauro informou que a partir do início de janeiro será feita a migração das 107 

informações do Currículo Lattes dos docentes para o aplicativo Coleta CAPES; por isto mesmo, 108 

destacou-se a importância dos cuidados no preenchimento do currículo para evitar 109 

inconsistências no preenchimento/entrada de dados no coleta CAPES. O professor Mauro 110 

também avisa que a CAPES atendeu a uma solicitação da Coordenação do PAPGEF no sentido 111 

de pontuar a produção de livros de nosso programa do período de 2008 que não havia sido 112 

realizada devido a impossibilidade de recolher cópias de todos os livros que haviam sido 113 

publicados no referido ano. O professor solicitou a todos o preenchimento do formulário 114 

padronizado pela CAPES com informações sobre os livros e que deverá ser encaminhado 115 

juntamente com os volumes para avaliação pela “Comissão do Qualis Livro” da área 21, 116 

informando aos presentes que o material apresentado pela representação de área a este 117 

respeito na reunião realizada em Brasília Livro seria encaminhado para os professores por meio 118 

de mensagem eletrônica. (5) calendário de atividades 2010 e disciplinas para o primeiro 119 

semestre letivo. O professor Marcilio propôs o não oferecimento da disciplina “Didática do 120 

Ensino Superior” e no lugar oferecer uma disciplina de Seminários Avançados tematizando a 121 

pesquisa em educação física escolar. A proposta foi discutida pelos presentes e aprovada por 122 

unanimidade. Em relação à “Estatística”, apresentou-se a indicação de que o professor Raphael 123 

Dias ministre a disciplina no próximo semestre; proposta que foi também aprovada por 124 

unanimidade. O professor Mauro informou sobre mensagem encaminhada pelo professor 125 

Amilton na qual solicitava ministrar a disciplina “Fisiologia e Desempenho Humano” no 126 

segundo semestre de 2010. O professor Wagner se posicionou em relação a esta questão 127 

informando que no ano de 2009 ele ministrou junto ao professor Manoel a referida disciplina e 128 

que desejaria manter a regência da mesma tendo em vista que já realizou grande esforço para 129 

organizá-la e que a mudança a esta altura tornaria inviável a preparação de outra disciplina 130 

para oferecimento no primeiro semestre letivo de 2010. Além disso, foi apresentado o 131 

argumento de que a exemplo da disciplina “Metodologia da Pesquisa”, a disciplina “Fisiologia e 132 

Desempenho Humano” precisaria ser oferecida no primeiro semestre como uma forma de 133 

preparação dos alunos para participação em outras disciplinas. O professor Manoel referiu que 134 

as instalações disponíveis na ESEF são melhores para o oferecimento da referida disciplina; mas 135 

a professora Socorro Cirilo discordou desta posição informando que os laboratórios disponíveis 136 

na UFPB receberam recentemente consideráveis aporte de recursos e que têm plenas 137 

condições de utilização para oferecimento da disciplina. Após ponderações dos presentes em 138 

relação às demandas apresentadas pelos professores foram identificadas duas propostas: 1) 139 

oferecimento no primeiro semestre sob a responsabilidade do professores Wagner Prado e 140 

Manoel Costa; e 2) oferecimento no segundo semestre sob a responsabilidade do professor 141 

Amilton. Dando prosseguimento à reunião as propostas foram colocadas em votação que ficou 142 

empatada com quatro votos para cada uma das propostas, registrando-se a abstenção do 143 

professor Marcílio. Foi necessário então voto de qualidade do Coordenador do PAPGEF que 144 



presidia a reunião, voto este que foi em favor da manutenção da disciplina como vinha sendo 145 

oferecida no semestre anterior, ou seja, em favor da proposta “1”, acima descrita. A professora 146 

Maria Teresa Cattuzzo solicitou a sua saída da disciplina “Metodologia da Pesquisa em 147 

Educação Física” e propôs o oferecimento de uma disciplina de Seminários Avançados 148 

tematizando “Abordagem Sistêmica”. Proposta que foi votada pelos presentes e aprovada por 149 

unanimidade. Definiu-se ainda que a disciplina “Metodologia da Pesquisa em Educação Física” 150 

ficará sob a responsabilidade da professora Maria do Socorro Cirilo. Ainda em relação a este 151 

ponto de pauta, o professor Mauro apresentou a proposta de calendário e solicitou aos 152 

docentes que encaminhem, até o dia 20 do mês em curso, qualquer solicitação de alteração 153 

nos horários das disciplinas, de modo que a Coordenação possa oportunamente divulgar o 154 

calendário para o próximo ano letivo. (6) homologação das bancas examinadoras de 155 

dissertação de mestrado. Foi solicitada a homologação da banca examinadora para a defesa de 156 

dissertação de mestrado da aluna Carla Meneses Santos, tendo como membros titulares os 157 

professores Denise Maria Martins Vancea (UPE – membro externo), Rapahel Mendes Ritti Dias 158 

(UPE) e Markus Vinicius Nahas (UFSC – membro externo) e, como suplentes, os professores 159 

Maria Teresa Cattuzzo (UPE) e Rodrigo Siqueira Reis (UFPR – membro externo). O pedido de 160 

homologação foi aprovado por unanimidade. (7) formato das dissertações. O professor Mauro 161 

fez a proposta de normatização de formato apresentando aos docentes e a representação 162 

estudantil uma minuta de normatização complementar em relação às normas da ABNT. Após 163 

discussão da minuta proposta e considerando os destaques apresentados a referida 164 

normatização foi aprovada, registrando-se seis votos a favor e três contrários. Destaca-se que 165 

foi aprovado pelo pleno também o uso de capa dura na cor azul Royal para as dissertações do 166 

Programa. Para constar a referida normatização passa a ser parte integrante desta ata e está 167 

apresentada em anexo. (8) declaração de ciência de direitos autorais sobre bases de dados. O 168 

professor Mauro esclareceu que este ponto de pauta foi solicitado pela professora Teresa, mas 169 

que outros docentes já haviam igualmente manifestado preocupação em relação à necessidade 170 

de que o Programa adotasse medidas preventivas em relação a possíveis problemas 171 

relacionados à propriedade intelectual. A preocupação decorre do fato de as bases de dados 172 

construídas a partir de projetos coordenador por docentes do PAPGEF são propriedade 173 

intelectual destes e não podem ser utilizadas indevidamente pelos alunos ou por terceiros. A 174 

sugestão de medida preventiva foi de que a Coordenação do PAPGEF realize reunião de 175 

esclarecimento e orientação com todos os alunos e que na ocasião da matrícula e, para os 176 

alunos da primeira turma, na ocasião da solicitação de defesa de dissertação, estes precisem 177 

assinar declaração informando estarem cientes da lei de direitos autorais e de que a 178 

propriedade das bases de dados e dos Coordenadores dos projetos que as originaram. Esta 179 

proposta foi votada e aprovada por unanimidade. (9) Informes e encaminhamento finais. O 180 

professor Pierre ressaltou a importância de avaliar o processo seletivo de ingresso no mestrado 181 

visando corrigir problemas já identificados. Outro ponto que precisa ser tematizado em futuras 182 

reuniões e que ficou evidenciado na análise do ponto sobre “transferência de orientação” é a 183 

necessidade de discussão sobre a relação “orientador-orientando”. Sugeriu-se que este tópico 184 

seja ponto de pauta na próxima reunião ordinária do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a 185 

reunião terminou às 16h30min e eu, Maria Teresa Cattuzzo, lavrei a presente ata que deverá 186 

ser datada e assinada pelos presentes como expressão da anuência em relação ao conteúdo da 187 

mesma. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 188 

Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 16/12/2009 ___________________________ 189 

Iraquitan de Oliveira Caminha 16/12/2009 ___________________________ 190 

Manoel da Cunha Costa 16/12/2009 ___________________________ 191 

Marcílio Barbosa M. de Souza Júnior 16/12/2009 ___________________________ 192 



Maria do Socorro Cirilo de Sousa 16/12/2009 ___________________________ 193 

Maria Teresa Cattuzzo 16/12/2009 ___________________________ 194 

Mauro Virgilio Gomes de Barros 16/12/2009 ___________________________ 195 

Pierre Normando Gomes da Silva 16/12/2009 ___________________________ 196 

Raphael Mendes Ritti Dias 16/12/2009 ___________________________ 197 

Wagner Luiz do Prado 16/12/2009 ___________________________ 198 

Carla Meneses Santos (rep. discente) 16/12/2009 ___________________________ 199 


