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

Educação Física UPE/UFPB, realizada nas dependências do Departamento de Educação 2 

Física, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba- UFPB, 3 

tendo início às 10:10 h, no dia 03 de julho de 2008, sob a presidência do professor 4 

Mauro Virgilio Gomes de Barros (coordenador do programa). Participaram da reunião 5 

os professores: Amilton da Cruz Santos (sub-coordenador do Programa), Guilherme 6 

Laurentino de Lima Filho (Representante da linha 1 - Avaliação do Desempenho 7 

Humano), Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da linha 3 - Estudos 8 

Socioculturais do Movimento Humano), Pierre Normando Gomes da Silva 9 

(Representante da Linha 4 - Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação 10 

Física) e Maria Dilma Simões Brasileiro (Representante dos professores colaboradores). 11 

Bem como o representante dos discentes do Programa, o aluno: Ricardo de Medeiros 12 

Soares. Estiveram presentes ainda os professores: Iraquitan de Oliveira Caminha, Jorge 13 

Fernando Hermida Aveiro, Maria do Socorro Cirilo de Sousa e Marcílio Barbosa 14 

Mendonça de Souza Junior. Esteve ausente a professora Maria Teresa Cattuzzo 15 

(representante da linha 2 – Inter-relação Atividade Física-Saúde), com ausência 16 

justificada. Os assuntos internos tratados na reunião foram: 1- Avaliação das 17 

disciplinas: 1.1- Todos os professores e representante dos alunos realizaram a avaliação 18 

do desenvolvimento das disciplinas, em relação ao desempenho dos alunos, 19 

funcionamento das disciplinas, avaliação empregada, logística para deslocamento dos 20 

professores de João Pessoa/PB à Recife/PE e metodologia de ensino. 1.2- Resolve-se 21 

solicitar a coordenação do programa criar um calendário de reuniões com os alunos para 22 

avaliação do processo. 2- Comunicação: 2.1- O professor Jorge Hermida comunicou 23 

seu afastamento para pós-doutoramento em Sociologia na Universidade de Salamanca 24 

para outubro deste, mas que disponibiliza seu nome para dividir a disciplina “Políticas 25 

Educacionais, Saberes e Profissionalização Docente em Educação Física” com o 26 

professor Marcílio Souza Júnior. O professor apresentou sua produção bibliográfica 27 

recente em política educacional e educação física infantil. 2.2- O professor Marcílio 28 

Souza Junior concorda e louva a atitude do professor Jorge Hermida com a divisão da 29 

disciplina. 2.2- O professor Marcílio Souza apresenta o problema da aluna Tatiana 30 

Aciole Lins em sua disciplina Didática do Ensino Superior, quanto à freqüência e 31 

originalidade de trabalho entregue à disciplina. Resolve-se, por considerar o caso de 32 

saúde da aluna Tatiana Lins, abonar uma falta nessa disciplina, falta esta que reprovaria 33 

a aluna, sob a condição de que a discente realize uma atividade complementar, visando 34 

à recuperação do seu aproveitamento acadêmico. A reunião foi suspensa às 13:25h e foi 35 

reiniciada às 14:30h com a ausência justificada dos professores: Iraquitan Caminha e 36 

Jorge Hermida. Continuação das comunicações: 2.3- O professor Amilton da Cruz 37 

apresenta o calendário do segundo semestre letivo. 2.3.1- Quanto as disciplinas, estão 38 

assim definidas: Cineantropometria (docente: Socorro Cirilo), Estilos de Vida e Saúde 39 

(docente: Mauro Barros), Prescrição e Supervisão de Programas de Exercício Físico 40 

(docentes: Amilton da Cruz e Manoel Costa), Métodos Quantitativos de Pesquisa em 41 

Educação Física (docente: Guilherme Laurentino), Métodos Qualitativos de Pesquisa 42 

em Educação Física (docente: Clara Maria Freitas), Estágio de Docência (todos os 43 

professores), Estudos Individualizados (todos professores), Estética e Ética do 44 

Movimento Humano (docente: Iraquitan Caminha), Seminários avançados II - Semiótica 45 

do Movimento (docente: Pierre Gomes da Silva), Políticas Educacionais, Saberes e 46 

Profissionalização em Educação Física (docentes: Marcílio Souza Júnior e Jorge 47 

Hermida). 2.3.2- Quanto a matrícula: a matrícula dos alunos regulares será efetuada na 48 

secretaria do programa nos dias 21 e 22 de julho, mediante entrega do formulário de 49 

matrícula indicando o código e nome da disciplina, dados pessoais do requerente e 50 



assinatura do orientador. O requerimento de matrícula para os alunos especiais será 51 

realizada na secretaria do programa nos dias 24 e 25 de julho, mediante a entrega de 52 

currículo e justificativa para cursar a disciplina. As matrículas dos alunos especiais só 53 

estarão efetivadas após a autorização do professor antes da sua segunda aula, após 54 

contato com aluno no primeiro dia de aula. 2.3.3- Matrícula nas disciplinas “Estudos 55 

Individualizados” e “Estágio de docência” poderá ser efetuada com anuência do 56 

orientador, respeitando o disposto no regimento do Programa. 2.3.4 O exame de 57 

qualificação poderá ser realizado até 28 de dezembro do corrente ano. Resolve-se 58 

aprovar o calendário escolar das disciplinas ofertadas com seus respectivos docentes, 59 

para o período 2008.2, o período matrícula, bem como aumentar o número de créditos 60 

da disciplina Estágio de Docência, que será de até 4 créditos por semestre, podendo 61 

acumular por dois semestres. 2.4- O professor Mauro Barros comunica sobre as novas 62 

orientações dos critérios de produção docente e discente/CAPES. 2.5- o professor 63 

Iraquitan Caminha sugere seguir o modelo de Universidade Federal de Santa Catarina 64 

para distribuição de bolsas no Programa. Resolve-se solicitar ao professor Mauro Barros 65 

que encaminhe aos demais docentes do programa a minuta de norma de distribuição de 66 

bolsas. 2.6- Resolve-se aprovar a Norma que dispõe sobre credenciamento, 67 

recredenciamento e descredenciamento. A reunião foi finalizada às 17:50 h. E não 68 

havendo mais nada a tratar, eu Pierre Normando Gomes da Silva, secretário ad hoc, 69 

lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes como expressão da anuência dos 70 

mesmos em relação ao conteúdo desta ata. João Pessoa, 03 de julho de 2008. 71 
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