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Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa de Mestrado em 1 
Educação Física UPE/UFPB, realizada em 27 de agosto de 2010 com 2 
inicio às 9h45min, em Recife, nas dependências da Universidade de 3 
Pernambuco. Participaram da reunião os professores Wagner Luiz do 4 
Prado (coordenador), Iraquitan Caminha (sub-coordenador), Pierre 5 
Normando Gomes da Silva (representante da linha Prática Pedagógica e 6 
Formação Profissional em Educação Física), Raphael Mendes Ritti Dias 7 
(representante da linha Inter-relação Atividade Física e Saúde), Clara 8 
Maria Silvestre de Freitas (representante da linha Estudos Sociocultural 9 
do Movimento Humano), Maria do Socorro Cirilo de Sousa 10 
(representante da linha avaliação do desempenho humano 11 
(representante dos professores colaboradores), Marcílio Souza Jr, 12 
Marcelo Tavares, Maria Tereza Cattuzzo, Manoel da Cunha Costa, 13 
Fernando Guimarães, Caroline O. Martins e Daniela K.S. Ferreira alem 14 
do aluno José Maurício de Figueiredo Junior (representante discente). A 15 
reunião teve início com uma apresentação de todos os professores, 16 
após o Prof. Wagner Prado alertou, mais uma vez, sobre a importância 17 
da correta atualização do currículo Lattes. Foi discutido o caso do aluno 18 
João Victor Braz Mariz. Foi explicado que não existe a possibilidade de 19 
trancamento no cadastro discente junto a CAPES e sim o desligamento. 20 
Porém, é possível que haja uma reintegração, o que precisa ser ajustado 21 
no regimento. Foi sugerido que seja feito o trancamento do segundo 22 
semestre 2010.2 (no programa) que foi votado e aprovado por 23 
unanimidade. Iniciou-se a discussão sobre a distribuição das vagas do 24 
processo seletivo 2010/2011. De acordo com a pontuação de cada 25 
professor e baseados nos critérios previamente definidos pelo colegiado 26 
(Ata 20_2010) a distribuição das vagas deve ocorrer da seguinte 27 
maneira, cada professor recentemente credenciado como permanente 28 
(Fernando, Alexandre, Caroline, Manoel, Marcelo, Maria do Socorro 29 
Brasileiro e Daniela) tem direito a 1 vaga, Prof. Amilton (21 pontos) - 30 
nenhuma vaga. Profa. Maria Teresa Cattuzzo (260 pontos) - 3 vagas. 31 
Profa. Clara (180 pontos, porém só tem 90 pontos para o nosso 32 
programa) - 1 vaga. Prof. Iraquitan (140 pontos) - 2 vagas. Prof. Marcílio 33 
(212 pontos) - 3 vagas. Prof. Mauro (350 pontos, porém apenas 175 34 
pontos para o nosso programa) - 2 vagas. Prof. Pierre (51 pontos) - 35 
nenhuma vaga. Prof. Raphael (930 pontos) - 3 vagas. Profa. Maria do 36 
Socorro Cirilo (126 pontos) – 2 vagas. Prof. Wagner Prado (165 pontos) - 37 
2 vagas. Profa. Cattuzzo solicita mais uma vaga justificando que tem 38 
produção e condição de orientar mais um aluno. Manoel solicita mais 39 
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uma vaga considerando que não pegou aluno ano passado por ter sido 40 
colaborador e em virtude do seu incremento na produção. Marcelo 41 
Tavares solicita mais uma em virtude da sua produção. Prof. Wagner 42 
sugere que o número de vagas do Prof. Marcílio deva ser revisto devido 43 
a diminuição da sua carga horária. Profa. Clara solicita mais uma vaga, 44 
uma vez que está pedindo o desligamento do programa da Enfermagem. 45 
O prof. Pierre ao justificar que foi despontuado num capítulo de livro, 46 
cujo conteúdo mantém estreita relação com a linha de pesquisa que 47 
participa no programa, mas que por estar numa coletânea de ensaios de 48 
diversas áreas, cuja organização esteve sob a responsabilidade do 49 
Programa de Pós-Graduação da UFPB em Ciências das Religiões, 50 
inclusive publicado pela editora da universidade, não foi considerado. 51 
Também solicita ao colegiado que considere o esforço empreendido ao 52 
longo do semestre de 2010.1 com a comprovação de 17 artigos 53 
submetidos, dos quais 12 são com os orientandos do mestrado e apenas 54 
dois foram submetidos à revistas com estratos inferiores a B3. Isso sem 55 
falar nos 20 outros artigos que estão em fase de conclusão para serem 56 
submetidos até o final do corrente ano, período em que a nova turma 57 
(2011) não teria sequer iniciado. Além disso, considerasse a prova de 58 
compromisso para com o programa que tem demonstrado ao fazer parte 59 
do colegiado desde a criação do curso. Prof. Wagner argumenta que o 60 
programa não tem estrutura física e nem financeira para este grande 61 
aumento no número de alunos, Prof. Marcílio demonstra sua 62 
preocupação quanto ao número de alunos em disciplinas obrigatórias, 63 
Prof. Raphael comenta que a Comissão avaliadora da CAPES não 64 
recebeu bem o aumento exacerbado de alunos de um processo ano 65 
para o outro, o que prejudicou a avaliação de outros programas, Prof. 66 
Manoel faz uma relação entre o incremento do número de docentes 67 
permanente e o número de novas vagas, justificando que o aumento é 68 
coerente, Prof. Wagner insisti falando que as pessoas devem pensar 69 
mais no programa e não apenas nas suas necessidades pessoais e que 70 
o aumento de professores infelizmente não veio acompanhado do 71 
aumento de produções científicas, especialmente dos discentes do 72 
programa, e que o aumento de professores se deu principalmente 73 
devido ao baixo critério de credenciamento adotado, Prof. Pierre solicita 74 
que conste em ata sua preocupação com a cultura que o Programa, que 75 
nós do colegiado temos adotado ao reproduzirmos uma racionalidade 76 
mercantil produtiva: produção pela produção e comenta que o 77 
importante não é o quanto o artigo seja importante para a área, mas 78 
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quantos pontos esse artigo representa para a estatística do programa. O 79 
número de artigos funciona como capital, como moeda, como 80 
autorização do exercício de poder e de mando. Nós, do colegiado, 81 
fazemos isso ao estarmos atentando exclusivamente para o rigor do 82 
perverso mecanismo de controle e regulação da Capes, sem prestarmos 83 
atenção às pessoas que fazem o programa, ao esforço que 84 
cada professor tem adotado no sentido de superação das inexistentes 85 
condições de trabalho oferecidas pelas IES de origem. Ao invés disso, 86 
a observância é a de atingir as metas, número de artigos publicados - 87 
não atingiu está fora, criando assim uma subjetividade doentia, própria 88 
da sociedade capitalista, que faz cada docente sentir-se isolado, em 89 
concorrência com os demais, como se sua produção dependesse de sua 90 
inteira responsabilidade, não favorecendo o companheirismo e se 91 
distanciando de um pensamento mais crítico, em direção a um 92 
pensamento subalterno de submissão. Isso foi visível na situação do 93 
descredenciamento do professor Jorge Hermida, que após seu 94 
desligamento do programa, ele estando presente na reunião, não 95 
tivemos nenhuma palavra de agradecimento pelo seu esforço enquanto 96 
prof. colaborador e de incentivo às possibilidades de seu retorno, Prof. 97 
Iraquitan comenta que devemos achar um ponto de equilíbrio entre as 98 
exigências e da CAPES e o esforço individual de cada professor, e que 99 
mais uma vez façamos um voto de confiança e arrisquemos nos 100 
professores que não tem produção adequada e sugere que todos 101 
reflitam e fazem concessões sobre suas posições para que possamos 102 
evoluir, Prof. Maria Teresa Cattuzzo retira sua solicitação em prol do 103 
coletivo. Prof. Marcílio abre mão de uma vaga para que a mesma seja 104 
atribuída ao professor Pierre com o objetivo de fortalecer a linha de 105 
prática pedagógica. Após a discussão Prof. Wagner faz a proposta de 106 
fazer uma distribuição consensual, que foi votada e aprovada por 5 votos 107 
a favor, 1 voto contra (Prof. Raphael) e uma abstenção (Prof. Wagner). 108 
Assim, a relação de vagas/docente ficou da seguinte forma: Fernando 109 
Guimarães – 1 vaga; Manoel da Cunha Costa – 2 vagas; Maria Socorro 110 
Cirilio – 2 vagas; Wagner Luiz Prado  - 2 vagas; Amilton Cruz Santos – 111 
nenhuma vaga; Alexandre S. Silva  - 1 vaga; Caroline O. Martins  - 1 112 
vaga; Daniela K.S. Ferreira  - 1 vaga; Maria Socorro B. Santos  -1 vaga; 113 
Maria Teresa Cattuzzo – 3 vagas; Mauro V.G. de Barros – 2 vagas; 114 
Raphael Ritti Dias – 3 vagas; Clara M. Silvestre – 2 vagas; Iraquitan 115 
Caminha – 2 vagas; Pierre  N.G. da Silva – 2 vagas, Marcelo Tavares de 116 
Melo – 2 vagas; Marcílio Souza Jr  - 2 vagas, perfazendo um total de 29 117 
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vagas a serem ofertadas para 2011. Prof. Wagner reforça que não é a 118 
primeira vez que critérios que foram previamente aprovados pelo 119 
colegiado não são cumpridos, e ressalta a importância de que nas 120 
próximas decisões o colegiado deve ser respeitado. Prof. Wagner 121 
solicitou que os profs. Alexandre, Caroline e Socorro Brasileiro ministrem 122 
uma disciplina no segundo semestre, ao professores concordaram. Prof. 123 
Wagner comentou sobre os alunos que não realizaram a matrícula no 124 
prazo e sobre as justificativas dos professores, Prof. Socorro Cirilo 125 
comenta que nem enviou justificativa, fica então registrado mais uma vez 126 
que os todos (docentes e discentes) devem respeitar e cumprir o que 127 
está determinado na norma e regimento do programa. Os professores 128 
concordaram em ler o regimento e a norma e iniciarem uma discussão 129 
quanto a possíveis ajustes nos documentos, Prof. Wagner ressalta a 130 
importância do cumprimento dos prazos estabelecidos e que os alunos 131 
que não respeitaram o prazo para solicitação da pré-banca deverão 132 
fazê-lo junto com uma justificativa, do orientador, para o não 133 
cumprimento. Prof. Wagner reafirma que todas as solicitações de 134 
qualificação, pré-banca e defesa, devem ser encaminhadas para a 135 
coordenação para homologação junto ao colegiado, ficou estabelecido 136 
que as solicitações deveram ser feitas com no mínimo de 5 dias de 137 
antecedência da reunião do colegiado, e que após a homologação da 138 
solicitação a sessão ocorrerá dentro do prazo de 30 dias, desta forma, 139 
ficou determinada as datas para as próximas reuniões do colegiado, que 140 
serão: 24/09; 29/10, 26/11 e 17/12. Foram votadas as solicitações de 141 
pré-banca dos alunos Lausanne, Pedro, Priscila que foram aprovadas 142 
por unanimidade. Profa. Caroline sugere que sejam iniciadas reuniões 143 
virtuais. Ficou acordado que esse processo será feito aos poucos, e 144 
inicialmente, em reuniões que sejam compostas principalmente por 145 
homologação. Deu-se início a re-elaboração dos documentos para 146 
avaliação dos currículos e das entrevistas/projetos dos candidatos, após 147 
construção coletiva os documentos foram aprovados por unanimidade. 148 
Nada mais havendo a tratar, precedeu-se a leitura da presente Ata que 149 
foi aprovada por unanimidade. A reunião terminou às 16h20min e eu, 150 

Raphael Mendes Ritti Dias lavrei a presente ata.  151 

Recife, 27 de Agosto de 2010. 152 
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