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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 9h35min, 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), Manoel da Cunha Costa, 12 

alem dos alunos José Maurício de Figueiredo Junior e Rodrigo 13 

(representante e vice-representante discente). Comunicados: Prof. 14 

Pierre informa a publicação de 1 capitulo de livro e submissão de mais 3 15 

artigos. Pierre externa sua dificuldade em estar presente nas reuniões as 16 

sexta-feiras, Prof. Wagner comenta que a data foi votada, porém caso os 17 

membros do colegiado julguem pertinente a data pode ser alterada. 18 

Foram homologadas por unanimidade as solicitações de pré-banca dos 19 

alunos:    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Prof. Raphael faz uma 20 

apresentação sobre o cenário atual do programa frente a ficha de 21 

avaliação trienal da Capes. Todos os presentes são alertados da 22 

necessidade de aumentarmos a produção em pelo menos 60%. Prof. 23 

Iraquitan comenta sobre a reunião de São Paulo, onde foi discutida a 24 

indicação do Prof. André Rodak, e a necessidade de se criar um fórum 25 

legítimo da Educação Física. Prof. Wagner comunica aos presentes que, 26 

a distribuição de vagas proposta pelo colegiado não foi homologada pelo 27 

conselho de gestão administrativa e acadêmica da ESEF (CGAA), Prof. 28 

Raphael explica que houve uma proposta de parar o processo seletivo e 29 

definir critérios, porém houve uma segunda proposta de se respeitar os 30 

critérios pré-definidos pelo próprio colegiado previamente (Ata 20-2010). 31 

Prof. Iraquitan fala de sua preocupação pela interferência do CGAA, que 32 

é de apenas uma instituição (sem representativa da UFPB), e propõe a 33 

busca de alternativas para solucionar este problema, porém não sabe 34 

qual a solução. Prof. Pierre fala que não aceita a decisão do CGAA, pois 35 

o colegiado do programa tem autonomia nas decisões, e esta 36 

interferência coloca em dúvida a competência do colegiado. O aluno 37 

José Maurício questiona se o programa realmente é associado, pois só a 38 

UPE rege o programa. Prof. Wagner comenta a representatividade do 39 
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programa no CGAA, e que o termo de compromisso versa sobre a UPE 40 

ser a proponente do programa, logo o programa segue as normas da 41 

UPE, o aluno Rodrigo reforça que a sede do programa é em Recife, 42 

Prof. Raphael fala que o colegiado é incoerente, pois, define critérios e 43 

depois não cumpri os critérios pré-estabelecidos.  Prof. Socorro diz 44 

desconhecer, e descordar, o poder de interferência do CGAA nas 45 

decisões do colegiado, bem como o termo de convenio e demais 46 

documentos que regem o programa de mestrado, e que seria necessário 47 

que os documentos estivessem na reunião.Prof. Manoel explica como foi 48 

a discussão no CGAA. Prof. Pierre fala que vai levar a pró-reitoria da 49 

UFPB, e reforça que os critérios de distribuição de vagas não foram 50 

discutidos como deveriam, e que foi um erro ter aprovado tais 51 

critérios.Prof. Wagner apresenta a resolução do CEPE da qual trata a 52 

submissão do colegiado as instâncias superiores da UPE. Prof. Iraquitan 53 

considerando o principio normativo e não político sugere que os critérios 54 

pre-estabelecidos sejam respeitados, Prof. Wagner sugere que os 55 

critérios previamente aprovados na ATA 20-2010 linhas 66 a 70, sejam 56 

aplicados no dia 29 de outubro com o objetivo de determinar o 57 

quantitativo final de vagas oferecidas por cada professor, fica 58 

estabelecido que a data máxima para atualização do currículo na 59 

plataforma lattes será dia 25 de outubro, a proposta foi aprovado por 60 

unanimidade. Após ser questionado pelo Prof. Iraquitan sobre a prova de 61 

inglês, o Prof. Wagner esclarece como a prova foi elaborada e como foi 62 

realizada a correção, todos os presentes concordam com o modo que o 63 

processo foi conduzido, porém reforçam a importância de refletirmos 64 

sobre o processo para os próximos anos. Prof. Raphael comunica que 65 

ele e a Prof. Clara estão organizando o encontro de pesquisa da 66 

ESEF/UPE, e solicitam a permissão dos professores para envolverem os 67 

alunos de mestrado nas atividades, a solicitação é aprovada por 68 

unanimidade, professor Iraquitan sugere a realização de um evento 69 

científico organizado pelo programa, com a participação das duas 70 

instituições, prof. Pierre sugere que aproveitemos o evento para lançar o 71 

livro do programa, a proposta é aprovada, com data a ser definida 72 

posteriormente. Professor Iraquitan apresenta as disciplinas dos 73 

professores Alexandre e Carolina, o colegiado sugere alterações que 74 

serão apreciadas em um próximo momento. Após deliberação foi 75 

constituída a comissão do processo seletivo 2010/1011, composta pelos 76 

professores Wagner (presidente), Pierre e Manoel. Os professores 77 

Raphael e Fernando Guimarães são os responsáveis pela pontuação 78 
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dos currículos dos candidatos. Para as demais partes do processo 79 

seletivo, segue a nomeação dos responsáveis: Correção das provas 80 

escritas, questão geral: professores Iraquitan, Socorro Cirilo, Teresa 81 

Cattuzzo e Daniella. Especifica: linha de avaliação do desempenho 82 

humano: professores Manoel e Fernando; linha inter-relação atividade 83 

física e saúde: professores Carolina, Alexandre, Mauro e Socorro 84 

Brasileira. Linha Estudos Socioculturais do Movimento Humano: 85 

professores Iraquitan e Clara; linha Prática Pedagógica e Formação 86 

Profissional em Educação Física: professores Pierre e Marcelo. 87 

Entrevistas: linha de avaliação do desempenho humano: professores 88 

Manoel e Socorro Cirilo; linha inter-relação atividade física e saúde: 89 

professores Amilton, Raphale e Mauro. Linha Estudos Socioculturais do 90 

Movimento Humano: professores Iraquitan e Clara; linha Prática 91 

Pedagógica e Formação Profissional em Educação Física: professores 92 

Pierre e Marcílio. Nada mais havendo a tratar, precedeu-se a leitura da 93 

presente Ata que foi aprovada por unanimidade. A reunião terminou às 94 

13h40min e eu, Wagner Luiz do Prado lavrei a presente ata. 95 

Recife, 24 de Setembro de 2010. 96 
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