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ATA DE REUNIÃO  

Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação 1 
Física UPE/UFPB, realizada em 11 de junho de 2010 com inicio às 9h20min, em 2 
João Pessoa, nas dependências da Universidade Federal da Paraíba. 3 
Participaram da reunião os professores Wagner Luiz do Prado (coordenador), 4 
Iraquitan Caminha (sub-coordenador), Pierre Normando Gomes da Silva 5 
(representante da linha Prática Pedagógica e Formação Profissional em 6 
Educação Física), Maria do Socorro Cirilo de Souza (representante da linha 7 
Avaliação do Desempenho Humano), Raphael Mendes Ritti Dias (representante 8 
da linha Inter-relação Atividade Física e Saúde), Clara Maria Silvestre de Freitas 9 
(representante da linha Estudos Sociocultural do Movimento Humano), Manoel da 10 
Cunha Costa (representante dos professores colaboradores) e Maria Tereza 11 
Cattuzzo, alem do aluno José Maurício de Figueiredo Junior (representante 12 
discente). Iniciou-se a discussão sobre a solicitação do aluno João Victor Braz 13 
Mariz. Prof. Wagner apresentou o caso.  Profa. Maria Tereza Cattuzzo relata que 14 
sua maior preocupação é com os prazos, uma vez que ela sairá de licença no 15 
primeiro semestre de 2011. Prof. Wagner esclarece que o prazo de 40 dias 16 
solicitado pelo aluno é obrigatório. A discussão se dá em virtude do 17 
encaminhamento que será dado ao caso, de forma que não existe muita 18 
possibilidade de alterar decisões da banca e decisões regimentais. Foi dado o 19 
encaminhamento de aceitar a solicitação do aluno, e a partir do dias afastados 20 
estabelecido pelo atestado, o prazo para entrega do projeto de qualificação 21 
ficou estabelecido em 28/06/2010, porém os prazos para as demais atividades 22 
foram mantidas, o que foi decidido por unanimidade. O prof. Wagner procede 23 
com a apresentação dos critérios de avaliação da CAPES. Após discussão sobre a 24 
produtividade dos docentes, foi sugerido pelo Prof Manoel uma política de 25 
indução de produção por meio de livros através de séries.  O colegiado acatou a 26 
sugestão e ficou estabelecido que a Profa Maria Tereza Cattuzzo e o Prof. 27 
Iraquitan seriam os organizadores da série, e deverão apresentar um cronograma 28 
de desenvolvimento na próxima reunião. Ficou também estabelecido que os 29 
professores e docentes irão levantar problemas relacionados à logística do 30 
Programa de Mestrado que podem afetar a avaliação do Programa junto a 31 
CAPES, e o coordenador e sub-coordenador irão às instâncias superiores buscar 32 
soluções. Iniciou-se a discussão sobre os critérios para credenciamento e 33 
recredenciamento. Prof. Iraquitan sugeriu uma pontuação de 120 para novos 34 
credenciamentos. Prof. Manoel sugeriu analisar apenas 2009 e 2010 e reduzir a 35 
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pontuação. Prof. Raphael sugeriu 120 pontos em 2009 e 2010. Prof. Iraquitan 36 
sugeriu utilizar os dois critérios tanto o critério proposto pelo Prof. Raphael ou  37 
60 pontos em 2010. Após votação, a proposta do Prof. Iraquitan Caminha venceu 38 
por 5 votos a 2. Precedeu-se com a votação para os critérios de 39 
recredenciamento e ficou estabelecido o critério de 180 pontos, ou seja, ser 40 
regular no triênio. Após iniciou-se a discussão sobre credenciamento dos 41 
professores que atualmente são colaboradores, ficou estabelecido que os critérios 42 
para colaboradores se tornarem permanentes, seriam os mesmos utilizados para 43 
os novos credenciamentos. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Prof. 44 
Iraquitan explicou o caso do Prof José Cazuza de Farias Júnior que ainda não 45 
defendeu o doutorado, porém, está em fase de obtenção de titulação. Precedeu-46 
se a votação para abrir uma exceção e avaliar o credenciamento do Prof. Cazuza, 47 
caso ele tenha o credenciamento aceito, o mesmo fica condicionado à 48 
comprovação da titulação. Esta proposta foi aceita por unanimidade. Prof. 49 
Wagner apresentou alterações para o edital de seleção 2011. Após discutir vários 50 
pontos, foi realizada votação sobre a utilização do dicionário para a prova de 51 
inglês, Prof. Raphael sugeriu a exclusão do dicionário na prova que foi rejeitado 52 
por 5 votos a 1. Após a leitura e pequenos ajustes, o edital apresentado pelo 53 
Prof. Wagner foi aprovado por unanimidade. Professor Raphael comunicou que o 54 
Prof Laércio Pereira se prontificou a ministrar a disciplina “Fontes de informação 55 
e comunicação em ciências do movimento humano” em João Pessoa, no segundo 56 
semestre de 2010 com carga horário e datas a serem definidas. A inclusão da 57 
disciplina foi aceita por unanimidade. Prosseguiu-se a discussão sobre alteração 58 
das datas de reunião do Colegiado solicitada pelo professor Marcilio. Prof. 59 
Wagner sugeriu não alterar a data. Esta proposta foi votada e aprovada com 6 60 
votos a favor e uma abstenção. Porém, ficou decidido que quando for realizada 61 
reunião do pleno do Programa, será realizada uma consulta aos docentes do 62 
programa sobre a melhor data. O representante discente solicitou reparos da sala 63 
dos alunos do mestrado na ESEF. Prof. Wagner esclareceu que as providências 64 
serão tomadas. Prof Wagner seguiu com a discussão sobre os componentes da 65 
comissão de avaliação de credenciamento e recredenciamento. Prof. Wagner 66 
sugeriu utilizar dois membros internos ao Programa e um membro externo ao 67 
Programa. Prof. Raphael sugeriu o nome do Prof. Edilson Cyrino que foi aceito 68 
por unanimidade. Foi sugerido o Prof Iraquitan como o segundo membro interno 69 
da comissão, que foi aceito por unanimidade. Procedeu-se a discussão sobre a 70 
prova escrita do processo seletivo 2011 (item geral). Foram levantadas 3 71 
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propostas. Uma pela Prof. Cirilo, outra pelo Prof. Manoel e outra pelo Prof 72 
Raphael. Após votação a proposta do Prof Manoel venceu por 4 votos a 3 (Tipos 73 
de pesquisa em educação física; Revisão Sistemática e metanálise; Instrumentos 74 
de coleta de informações em pesquisa em educação física; Técnicas de análise de 75 
dados em pesquisa em educação física). Ficou acordado que as questões 76 
específicas de cada linha serão enviadas pelo representante de cada linha. Os 77 
pontos serão apenas comunicados na próxima reunião, de forma que não haverá 78 
mais nenhuma discussão. Nada mais havendo a tratar, precedeu-se a leitura da 79 
presente Ata que foi aprovada por unanimidade. A reunião terminou às 14h40min 80 
e eu, Raphael Mendes Ritti Dias lavrei a presente ata. 81 
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Recife,  11  de Junho de 2010. 85 


