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Ata da reunião plenária do Programa Associado de Pós-graduação em 1 

Educação Física UPE/UFPB, realizada em 10 de Junho de 2011 com início às 2 

9:15h, nas dependências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 3 

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

Iraquitan Caminha (sub-coordenador), Clara Maria Silvestre de Freitas, Maria 5 

do Socorro Cirilo de Sousa, José Cazuza de Farias Junior, Caroline de Oliveira 6 

Martins, Alexandre Sergio Silva, Amilton da Cruz Santos, Maria do Socorro 7 

Brasileira dos Santos, Pierre Normando Gomes da Silva, além dos discentes 8 

Carolina Maria Coelho Campos e Antonio José de Lima Neto. Prof. Wagner 9 

Prado inicia a reunião entregando ao Prof. Iraquitan os livros enviados pelo 10 

programa à comissão de avaliação de livros (ano 2009) para que sejam 11 

devolvidos aos autores. Prof. Wagner apresenta a solicitação do professor 12 

Raphael Ritti de co-orientação do Prof. Wagner para os alunos Annelise Lins 13 

Meneses e Alessandra de Souza Mirando, as solicitações foram aprovadas por 14 

unanimidade. Prof. Wagner apresenta a solicitação de reintegração de João 15 

Victor B. Mariz, após um breve histórico do caso, apresentando-se todos os 16 

elementos que levaram ao desligamento do aluno, baseados em todo o 17 

histórico do aluno, na opinião da orientadora (Prof. Maria Tereza Cattuzzo) e na 18 

ausência de documentos comprobatórios (junto ao pleito), o pleno decidiu, por 19 

unanimidade, pela manutenção do desligamento do aluno junto ao PAPGEF 20 

UPE/UFPB. Prof Alexandre pergunta sobre a renovação do termo de convênio, 21 

os professores deliberam sobre as diversas possibilidades e necessidades de 22 

alteração do termo (alternância de coordenação em caso de número igual de 23 

professores; funcionamento de uma secretaria na UFPB; dupla titulação, 24 

divisão da verba PROAP), após uma breve discussão dos pontos positivos e 25 

negativos de algumas alterações, prof. Iraquitan se disponibilizou a construir 26 

um novo termo de convênio, baseado nas propostas dos professores da UFPB, 27 

tal documento deverá ser encaminhado aos professores da UPE, para 28 

conhecimento e possíveis sugestões, para que na reunião de agosto 29 

(deliberação do pleno), seja aprovada a versão final do termo de convênio que 30 

deverá ser enviado às instâncias superiores (Pró-reitorias, jurídico e CAPES). 31 

Inicia-se então a discussão do calendário 2011.2, prof. Amilton ressalta o 32 

problema de as disciplinas ministradas no segundo semestre de cada ano, tem 33 

poucos alunos matriculados, e quase nenhum discente orientado por 34 
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professores da UFPB, e isso se constitui em um grande problema para o 35 

programa e para os docentes, prof. Wagner comenta que o problema é que os 36 

orientadores juntamente com os alunos, preferem cumprir o maior número de 37 

créditos possíveis no primeiro semestre do curso, com o objetivo de ficarem 38 

mais disponíveis para o desenvolvimento dos projetos nos próximos semestre, 39 

prof. Maria do Socorro Brasileira, expõe que está situação é agrava para os 40 

docentes e alunos da UFPB, visto que os discentes ficam praticamente 6 41 

meses longe de seus orientadores, o que pode atrasar o cumprimento dos 42 

prazos, Prof. Wagner lembra que antigamente, as disciplinas eram realizadas 43 

na duas instituições concomitantemente, e que o colegiado optou por está 44 

divisão (primeiro semestre UPE e segundo UFPB) para minimizar o 45 

deslocamento dos alunos, e que caso os professores julguem necessário este 46 

padrão pode ser revisto para os próximos semestres, e que em curto prazo, os 47 

professores da UPE devem estimular seus alunos a cursarem disciplinas na 48 

UFPB. Prof. Alexandre demonstra seu descontentamento por ter sido indicado 49 

a ministrar a disciplina de métodos quantitativos junto com o prof. Cazuza, 50 

Alexandre comenta que não se sente apto a ministrar tal disciplina em nível de 51 

mestrado, e que se sentiria mais a vontade em contribuir com o prof. Amilton 52 

na disciplina de prescrição de programas de exercícios físicos, desta forma, 53 

prof. Wagner ficou responsável de enviar aos professores a lista das disciplinas 54 

constantes no APCN do programa, para que os professores indiquem quais 55 

disciplinas desejam ministrar e o respectivo período de oferta. Prof. Wagner 56 

relata que entrou em contato com a Prof. Larissa Michelle Lara, e que a 57 

referida professore aceitou fazer parte da comissão de credenciamento e 58 

recredenciamento deste ano, desta forma a comissão ficará composta pelos 59 

professores Wagner Prado, Alexandre Sérgio Silva e Larissa Michelle Lara 60 

(UEM), a comissão foi aprovada por unanimidade. A pedido do professor 61 

Cazuza inicia-se a discussão sobre a distribuição das bolsas, prof. Cazuza 62 

comenta que além dos critérios para implantação das bolsas devemos criar 63 

critérios de acompanhamento de desempenho do bolsista, Prof. Socorro 64 

Brasileiro apresenta sua preocupação quanto aos alunos com bolsa REUNI, 65 

que em alguns casos as obrigações que estão atreladas á bolsa, acabam 66 

atrapalhando o desempenho acadêmico do aluno, prof. Socorro Cirilo concorda 67 

e acrescenta que não acha justo que um aluno melhor classificado na 68 
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distribuição das bolsas fique com uma bolsa REUNI, e que um outro 69 

classificado abaixo tenha bolsa CAPES DE, prof. Wagner concordo porém diz 70 

ser praticamente impossível resolver este problema, visto que algumas bolsas 71 

da CAPES DE são disponibilizadas somente após a implantação das REUNI, 72 

prof. Iraquitan ressalta a importância da manutenção das bolsas REUNI para o 73 

programa, entretanto acredita que alguns ajustes são necessários para que 74 

ninguém seja prejudicado, prof. Socorro Brasileiro e Cirilo, sugerem que na 75 

ficha de solicitação de bolsas seja informada a fonte das bolsas para que o 76 

aluno, caso seja elegível, opte pela bolsa que quiser. Após as discussões a 77 

comissão ficou composta pelos professores Cazuza e Raphael que deverão 78 

apresentar o documento com os critérios para aprovação pelo colegiado.  A 79 

reunião terminou às 13h30min e eu, Wagner Luiz do Prado lavrei a presente 80 

ata. 81 

 82 
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Recife, 10 de junho de 2011. 84 

 85 


