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

UPE/UFPB, realizada em João Pessoa, nas dependências do Departamento de Educação Física 2 

da Universidade Federal da Paraíba, tendo início às 10h00min do dia 23 de abril de 2010. A 3 

reunião foi conduzida pelo Professor Mauro Virgilio Gomes de Barros (Coordenador do 4 

Programa). Participaram da reunião os professores: Amilton da Cruz Santos (Sub-coordenador 5 

do Programa), Maria do Socorro Cirilo de Sousa (Representante da linha 1 - Avaliação do 6 

Desempenho Humano), Raphael M. R. Dias (Representante da Representante da linha 2 - Inter-7 

relação Atividade Física e Saúde), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da 8 

linha 3 - Estudos Socioculturais do Movimento Humano), Pierre Normando Gomes da Silva 9 

(Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação Física) e 10 

o aluno José Mauricio de Figueiredo Júnior (representante discente). Registrou-se ainda a 11 

presença dos seguintes professores: Wagner Luiz do Prado (UPE) e Iraquitan de Oliveira 12 

Caminha (UFPB). A pauta da reunião consistiu dos seguintes itens: (1) PROAP 2010; (2) 13 

Informes sobre o relatório coleta 2009; (3) Critérios para concessão de bolsas e auxílios; (4) 14 

Homologação de alterações nos requerimentos de matricula; (5) Processo de seleção 2010; (6) 15 

Sistema de acompanhamento das metas do programa; (7) Informes e encaminhamentos. (1) 16 

PROAP 2010. O prof. Mauro iniciou a reunião pela discussão deste ponto de pauta e, de 17 

imediato, transferiu a palavra ao professor Wagner para que fizesse apresentação sobre a 18 

temática, informando aos presentes que o valor do PROAP para o referido ano será de 22 mil 19 

reais. O professor Iraquitan questionou o pleno sobre a utilização dos recursos para custear a 20 

participação de docentes externos nos exames de qualificação. O professor Mauro esclareceu 21 

que as concessões de auxilio financeiro para participação de membro externo nos exames de 22 

qualificação foram recentemente concedidas devido à disponibilidade orçamentária para 23 

atendimento às solicitações. O prof. Amilton destacou que a orientação é de que pelo menos 24 

um membro da banca seja externo ao Programa. No contexto da discussão sobre o PROAP, os 25 

presentes também debateram sobre o atendimento aos prazos e normas para tramitação de 26 

solicitações de defesas e auxílios. Diversos problemas foram relatados pelos docentes e pela 27 

representação discente. Decidiu-se que nenhum exame acadêmico poderá ser realizado sem 28 

que a banca tenha sido homologada no Colegiado. (2) Informes sobre relatório coleta 2009. O 29 

prof. Mauro apresentou um breve relato das dificuldades encontradas no preenchimento do 30 

sistema “Coleta CAPES”, destacando as grandes dificuldades encontradas para realização da 31 

tarefa devido ao preenchimento inadequado do currículo Lattes pelos docentes. Na seqüência, 32 

o prof. Wagner pontuou diversos problemas identificados no preenchimento, dentre os quais: 33 

ausência de registro das disciplinas ministradas e dos projetos de pesquisa no Lattes; 34 

necessidade de vinculação das produções (artigos) e orientações aos projetos dos docentes; 35 

falta de produção cadastrada no Lattes; ordem de inclusão de informações de autoria deve ser 36 

fiel ao que está na obra publicada; aluno cadastrado como IC (iniciação científica), mas que não 37 

participa formalmente de programa de iniciação; docentes sem orientação de aluno de 38 

iniciação científica; necessidade de vinculação da produção discente aos projetos e destes às 39 

linhas de pesquisa. Os membros do Colegiado argumentaram em favor da necessidade de 40 

realização de uma reunião específica onde seria realizado um treinamento para preenchimento 41 

mais efetivo de informações no Lattes, de modo a facilitar o preenchimento do Coleta. Decidiu-42 

se que esta reunião será realizada no dia 7, ocasião também em que será realizada a próxima 43 

reunião de Colegiado. O inicio da reunião será às 9 horas e iniciará com a posse da nova 44 

Coordenação. O prof. Pierre apresentou a proposta de que nesta reunião seja permitida a 45 

participação de um aluno por linha de pesquisa. A profa. Socorro apresentou a proposta de que 46 

nesta reunião seja permitida a participação de um aluno por orientador. Deliberou-se em favor 47 

da proposta 1 de participação de um discente por linha. (3) Critérios para concessão de bolsas 48 



e auxílios. O prof. Mauro apresentou um relato sobre a concessão de bolsas, realizada por uma 49 

comissão designada pela Coordenação e que adotou critérios relacionados ao desempenho do 50 

aluno e do docente. O prof. Wagner apresentou um ponto de vista de que a produção docente 51 

poderia ser vista, por exemplo, pela produção dos egressos deste mesmo orientador. A idéia 52 

apresentada é de que o Colegiado estabeleça um sistema de critérios para avaliação do 53 

desempenho docente, mas havia entendimento que durante esta reunião não seria possível 54 

estabelecer critérios. O prof. Iraquitan solicitou o esclarecimento quanto ao modo de utilização 55 

deste sistema. O prof. Wagner informou que a sua proposta seria no sentido de que este 56 

sistema deveria ser usado para orientar a destinação de auxílios e bolsas. O prof. Iraquitan 57 

refletiu que tem dúvidas sobre a viabilidade deste tipo de proposta, mas que a mesma poderia 58 

ser utilizada para apoiar o Colegiado em relação à manutenção de um docente como 59 

permanente quando o mesmo não atingisse a produção intelectual e o programa pudesse 60 

mantê-lo dentro dos 20% de tolerância que está estabelecido no sistema de avaliação da área 61 

21. Foi colocada em votação a proposta de criação de um sistema de avaliação do engajamento 62 

docente. Após apuração dos votos, verificou-se 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 63 

abstenção. O prof. Pierre solicitou registro em ata de que o mesmo é contrário à proposta 64 

devido à sua preocupação com a criação de um sistema de avaliação baseado na meritocracia. 65 

O prof. Mauro apresentou a proposta de criação de uma comissão designada pelo Colegiado 66 

para elaboração de uma proposta. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por cinco 67 

votos a dois. O Colegiado deliberou pela composição de uma comissão constituída pelos 68 

professores Raphael Ritti e Clara Silvestre. A proposta inicial deverá ser apresentada pela 69 

Comissão na reunião do Colegiado do mês de junho. (4) Homologação de alterações nos 70 

requerimentos de matricula. O prof. Mauro informou que vários docentes solicitaram 71 

alteração nos requerimentos de matricula dos seus orientados e que estas foram apresentadas 72 

com justificativas razoáveis para o deferimento e por isso solicita que o pleno homologue em 73 

bloco tais solicitações para que as medidas administrativas possam ser tomadas. O Colegiado 74 

decidiu, por unanimidade, pela homologação das solicitações. (5) Processo de seleção 2010. Os 75 

membros do Colegiado discutiram possibilidades de formação de uma equipe de trabalho 76 

visando revisar o processo seletivo e apresentar uma proposta ao pleno. Foi apresentada e 77 

aprovada a proposta de que na reunião do dia 7 de maio, com todos os docentes presentes, 78 

seja realizada a discussão deste ponto de pauta e aprovação de uma proposta. (6) Sistema de 79 

acompanhamento das metas do programa. O prof. Pierre destacou a sua preocupação com a 80 

realização de reuniões para acompanhamento das metas relativas ao planejamento 81 

estratégico, apresentando a proposta de reuniões trimestrais com este enfoque. A proposta foi 82 

discutida e aprovada por unanimidade. (7) Informes e encaminhamentos. Nada mais havendo 83 

a tratar, a reunião terminou às 14h10min e eu, Mauro Virgilio Gomes de Barros, lavrei a 84 

presente ata que deverá ser datada e assinada pelos presentes como expressão da anuência 85 

em relação ao conteúdo da 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- 86 

Amilton da Cruz Santos  23/04/2010 ___________________________ 87 

Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas 23/04/2010 ___________________________ 88 

Iraquitan de Oliveira Caminha 23/04/2010 ___________________________ 89 

Maria do Socorro Cirilo de Sousa 23/04/2010 ___________________________ 90 

Mauro Virgilio Gomes de Barros 23/04/2010 ___________________________ 91 

Pierre Normando Gomes da Silva 23/04/2010 ___________________________ 92 

Raphael Mendes Ritti Dias 23/04/2010 ___________________________ 93 

Wagner Luiz do Prado 23/04/2010 ___________________________ 94 

José M. de Figueiredo Júnior (rep. discente) 23/04/2010 ___________________________ 95 


