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Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em Educação 1 

Física UPE/UFPB, realizada em 30 de julho de 2010 com inicio às 9h30min, em 2 

Recife, nas dependências da Universidade de Pernambuco. Participaram da 3 

reunião os professores Wagner Luiz do Prado (coordenador), Iraquitan 4 

Caminha (sub-coordenador), Pierre Normando Gomes da Silva (representante 5 

da linha Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação Física), 6 

Raphael Mendes Ritti Dias (representante da linha Inter-relação Atividade 7 

Física e Saúde), Clara Maria Silvestre de Freitas (representante da linha 8 

Estudos Sociocultural do Movimento Humano), Manoel da Cunha Costa 9 

(representante dos professores colaboradores), Marcílio Souza Jr, Marcelo 10 

Tavares, Jorge Hermida. Mauro Barros e Maria Tereza Cattuzzo alem do aluno 11 

José Maurício de Figueiredo Junior (representante discente). Após a leitura do 12 

relatório pelo Prof. Raphael, o Prof. Wagner destacou que a partir desse 13 

momento o desafio é a consolidação do programa. Prof. Iraquitan destacou a 14 

importância do trabalho da comissão e destacou que o foco agora é onde se 15 

deseja chegar com o Programa. Prof Wagner pediu desculpas ao representante 16 

José Maurício por não ter enviado o email com a pauta da reunião. Prof. Jorge 17 

Hermida solicita esclarecimentos, questiona se a avaliação considerou artigos 18 

submetidos, o Prof. Raphael esclarece que não foram computados artigos 19 

encaminhados para publicação. Prof. Pierre solicita o credenciamento do 20 

Prof. Jorge Hermida como colaborador. Prof. Marcílio destaca a importância 21 

de colaboradores para o programa, de forma que sugere que o Prof. Jorge 22 

Hermida e a Profa. Denise fossem incluídos nessa categoria. Prof. Mauro 23 

ressalta que o critério de analisar a produção docente em um único ano é 24 

extremamente frágil e não traz garantia que isso se refletirá na pontuação 25 

adequada ao final do triênio. Prof. Marcelo pede revisão da sua avaliação pela 26 

comissão, pois alguns livros e capítulos publicados não foram computados. 27 

Prof. Wagner sugere que seja votado o relatório parte a parte: os 28 

credenciamentos, recredenciamentos e a alteração de colaboradores para 29 

permanentes e os não credenciados. O relatório sobre os novos 30 

credenciamentos foi aceito por unanimidade. Foi votado a posição do 31 

relatório sobre o credenciamento de docentes que estavam na condição de 32 

colaboradores para permanente e aprovado por unanimidade. O Prof. Pierre 33 

solicitou o credenciamento do Prof. Jorge Hermida como colaborador. Mauro 34 

sugere que o encaminhamento deve ser a manutenção ou não da posição de 35 

colaborador e a partir disso votar ou não os casos. Foi votado a condição de 36 

ter ou não professor colaborador, e aprovado por 4 votos a 3 a não 37 

manutenção do professor colaborador. Além disso, ficou estabelecido que o 38 

credenciamento dos novos docentes de acordo com a pontuação atual é 39 
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condicionado ao docente estar vinculado a apenas um programa de pós-40 

graduação. Em caso, de docentes vinculados a outros programas a pontuação 41 

será dividida, e quem não atingir o critério não terá seu credenciamento 42 

homologado.  O representante discente solicitou ponto de pauta sobre a 43 

portaria de 15 de julho de 2010 da CAPES sobre o acúmulo de bolsa e 44 

trabalho.  Mauro sugere a inversão de pauta, inserindo o ponto sobre a 45 

solicitação de PNPD. Prof. Wagner solicita um voto de Louvor ao Prof. Mauro 46 

pela iniciativa do PROCAD e do PNPD que foi aprovado por unanimidade. Após 47 

os esclarecimentos sobre o Edital a proposta foi votada e aprovada por 48 

unanimidade. Foi feita inversão de pauta e o pedido do Prof. Marcílio sobre a 49 

redução da carga horária do programa. Prof. Wagner esclarece que os 50 

documentos da CAPES não definem claramente a quantidade de docentes que 51 

podem ter menos que 40 horas. Prof. Marcílio esclarece o caso e diz que se 52 

compromete a se dedicar ao mestrado. Prof. Wagner esclarece que esse é 53 

apenas um informe uma vez que a solicitação do Prof. Marcílio está de acordo 54 

com os documentos de área e da CAPES. Deu-se seqüência a discussão sobre o 55 

edital de seleção 2011. Foi discutida a questão da antecipação da matricula 56 

para Dezembro. Após as discussões sobre as vantagens e desvantagens da 57 

antecipação a proposta foi votada e aprovada por 6 votos a favor e uma 58 

abstenção. Ficou estabelecido que o período de matricula será de 13 a 17 de 59 

dezembro de 2010. Foi novamente discutido, a pedido do Prof. Mauro, a 60 

exigência da carta de aceite para inscrição, após discussão o colegiado 61 

decidiu manter a posição adotada na reunião anterior, ou seja, manutenção 62 

da carta de aceite.  Foi dado prosseguimento a discussão sobre distribuição de 63 

vagas docentes. Prof. Manoel solicita 2 vagas, uma vez que não foi 64 

contemplado no processo seletivo do ano passado, ficou decidido que isso será 65 

definido na próxima reunião. Para os docentes permanentes Prof. Wagner 66 

sugere que o critério seja 1 aluno se o professor fez 60 pontos em 2010, duas 67 

vagas se o professor fez 120 em 2010 e 3 vagas para o docente que fez 180 68 

pontos ou mais em 2010, desde que a quantidade de orientados total do 69 

docente esteja de acordo com o recomendado pela CAPES. Os critérios foram 70 

votados e aprovados por unanimidade. Com relação aos pontos da prova os 71 

representantes de cada linha deverão enviá-los para o Prof. Wagner ainda 72 

hoje. Ao final dos últimos ajustes, o edital foi votado e aprovado por 73 

unanimidade. Prof. Wagner relatou que os alunos ADENILSON TARGINO DE 74 

ARAUJO, ALINE DE FREITAS BRITO, JOÃO VICTOR BRAZ MARIZ e THEREZA 75 

KAROLINA SARMENTO DA NOBREGA não realizaram a matrícula dentro do 76 

prazo estipulado. Aluno Mauricio relatou que houve alguns problemas para a 77 

apresentação da documentação devido ao secretário não estar presente. Ficou 78 
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estabelecido que o colegiado do programa solicitará justificativa aos alunos 79 

com matrícula atrasada e aos alunos que não efetuaram matrícula receberão 80 

uma advertência indicando que serão desligados do programa caso não façam 81 

a matrícula ate o dia 3 de agosto de 2010. Ambos os documentos serão 82 

encaminhados com cópia para o orientador e a justificativa deverá vir 83 

assinada pelo orientador. Prof. Wagner descreve a visita do Prof. Jorge Motta 84 

que propôs a realização de uma disciplina de um crédito entre os dias 10 a 12 85 

de agosto no período da manhã a ser realizado na ESEF – UPE que foi votado e 86 

aprovado por unanimidade. Com relação a “aula inaugural” do professor Jorge 87 

Motta foi sugerido que o mesmo promova uma conferência aberta a todos os 88 

alunos que foi votado e aprovado por unanimidade. Próxima reunião ficou 89 

para dia 27 de agosto e o prazo para atualização do lattes é o dia 20 de agosto 90 

para que possa ser feita a quantificação dos pontos para a distribuição de 91 

vagas. Atendendo a solicitação do representante discente, o Prof. Wagner 92 

esclareceu sobre o novo posicionamento da CAPES com relação ao acúmulo de 93 

bolsa e emprego. Ressaltou-se que a possibilidade de acúmulo só pode ser 94 

feita com o aval do orientador. Nada mais havendo a tratar, precedeu-se a 95 

leitura da presente Ata que foi aprovada por unanimidade. A reunião terminou 96 

às 15h45min e eu, Raphael Mendes Ritti Dias lavrei a presente ata. 97 

Recife,    30     de Julho    de 2010. 98 

 

 

 

 


