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

Educação Física UPE/UFPB, realizada em João Pessoa, no dia 13 de fevereiro de 2008, 2 

tendo início às 11 h, no auditório do Departamento de Educação Física da UFPB, sob a 3 

condução do Professor Amilton da Cruz Santos. Estiveram presentes os professores: 4 

Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas, Guilherme Laurentino de Lima Filho, Maria 5 

Dilma Simões Brasileiro, Maria Teresa Cattuzzo, Pierre Normando Gomes da Silva. Os 6 

professores Mauro Virgilio Gomes de Barros justificaram suas ausências. A pauta da 7 

reunião consistiu dos seguintes itens: (1) informes e assuntos gerais; (2) calendário 8 

acadêmico 2008.1; (3) aula inaugural; (4) aprovação das atas das últimas reuniões; (5) 9 

norma de credenciamento/descredenciamento de docentes. Iniciando a reunião com os 10 

assuntos gerais, o prof. Amilton Cruz informou que Prof. Juarez Vieira do Nascimento é 11 

o adjunto do representante da área 21 na CAPES; sobre a reunião do Fórum da Pós-12 

graduação, informou que a última reunião que estava programada para o mês de 13 

dezembro de 2007 não ocorreu e a próxima, a ser realizada em João Pessoa, será, 14 

provavelmente no mês de maio do corrente ano; sobre o lançamento da associação dos 15 

programas de pós-graduação em Educação Física no Brasil, o professor Iraquitan será o 16 

responsável por dar os primeiros encaminhamentos, consultando regimentos de outras 17 

associações, propondo objetivos, estratégias e a estrutura colegiada que devem compor 18 

a proposta. Passando para o ponto de pauta sobre a aula inaugural, o convidado 19 

proposto pelo prof. Amilton Cruz, o qual teve a aquiescência de todos os presentes, foi 20 

o prof. Juarez Vieira do Nascimento (UFSC); a aula está programada para acontecer no 21 

dia 4 de março, às 15 horas, na ESEF-UPE. Na manhã desse mesmo dia já está 22 

agendada a próxima reunião desse colegiado. Com relação ao ponto de pauta sobre o 23 

calendário acadêmico para o ano de 2008, o prof. Amilton Cruz apenas confirmou o que 24 

já havia sido encaminhado para o e-mail de todos os professores. O professor Pierre 25 

Normando pede para que conste em ata que ele não tem interesse em dividir a disciplina 26 

“Políticas Educacionais, Saberes e Profissionalização Docente em Educação Física”, a ser 27 

oferecida no segundo semestre de 2008. O prof. Amilton Cruz se responsabilizou por 28 

entrar em contato com os professores responsáveis por tais disciplinas para dar os 29 

devidos encaminhamentos. O ponto de pauta sobre a aprovação das atas das últimas 30 

reuniões desse colegiado ficou decidido que isso será feito na reunião do dia 4 de 31 

março. A seguir, tratando do ponto de pauta que se refere às normas de 32 

credenciamento/recredenciamento para o programa Associado de Pós-graduação em 33 

Educação Física UPE/UFPB, fica ratificado que elas serão de acordo com o que está 34 

explícito no Título 3, artigo 14 do Regimento Interno do Programa. No entanto, 35 

havendo necessidade de detalhamento dessa norma, isso será feito oportunamente. Nada 36 

mais havendo a tratar, a reunião terminou às 12h e 30 min, e eu, Maria Teresa Cattuzzo, 37 

secretária ad hoc, lavrei a ata que deverá ser datada e assinada pelos presentes como 38 

expressão da anuência dos presentes em relação ao conteúdo da 39 

mesma.________________________________________________________________ 40 
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