
Ata da nona Reunião do Colegiado do Programa Associado de Pós-graduação em 1 
Educação Física UPE/UFPB, iniciada às 14 horas do dia 24 de setembro de 2008, nas 2 
dependências da ESEF/UPE, em Recife, sob a presidência do professor Mauro Virgilio 3 
Gomes de Barros (coordenador do programa). Participaram da reunião os professores: 4 
Amilton da Cruz Santos (Sub-coordenador do Programa), Guilherme Laurentino de 5 
Lima Filho (Representante da linha 1 - Avaliação do Desempenho Humano), Clara 6 
Maria Silvestre Monteiro de Freitas (Representante da linha 3 - Estudos Socioculturais 7 
do Movimento Humano), Maria Teresa Cattuzzo (Representante da Linha 2 – Inter-8 
relação Atividade Física e Saúde). Participou também o representante discente Ricardo 9 
de Medeiros Soares. Além dos membros do Colegiado, acima nominados, participou da 10 
reunião também o professor Manoel da Cunha Costa. Inicialmente o coordenador da 11 
reunião – prof. Mauro – sugeriu a inclusão de dois pontos de pauta: sobre o desempenho 12 
acadêmico da aluna Tatiana Acioli e sobre a norma que orienta o exame de qualificação, 13 
exame de pré-banca e defesa de dissertação. Os membros do colegiado concordaram, 14 
por unanimidade, com a alteração na pauta. O primeiro ponto de pauta na reunião foi a 15 
discussão e deliberação quanto aos pedidos de credenciamento de novos docentes. 16 
Foram feitos três pedidos. O prof. Mauro passou a ler os resultados encaminhados por 17 
pareceristas designados para análise dos pedidos (prof. Franscisco Martins da Silva, 18 
como membro externo; prof. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Junior; e, Profa. 19 
Maria Teresa Cattuzzo). Sobre o pedido de credenciamento do prof.Wagner Luis do 20 
Prado, na linha de Avaliação do Desempenho Humano, todos os pareceristas 21 
concordaram em recomendar o credenciamento e os membros do colegiado aprovaram 22 
por unanimidade o credenciamento do mesmo como docente permanente no Programa. 23 
Sobre o pedido de credenciamento do prof. Ricardo Lucena, todos os pareceristas 24 
emitiram parecer contrário à solicitação, pelo não atendimento aos artigos segundo e 25 
sexto da norma interna 01/2008 deste Programa Associado de Pós-graduação em 26 
Educação Física. Em relação ao pedido do prof. Ricardo Lucena, todos os membros do 27 
colegiado acompanharam a decisão dos pareceristas e votaram pelo indeferimento do 28 
pedido. Sobre o pedido de credenciamento da profa. Maria do Socorro Brasileiro 29 
Santos. Os pareceristas concordaram quanto ao atendimento ao artigo sexto da norma 30 
interna 01/2008, mas salientaram que no período correspondente à próxima avaliação 31 
trienal (2007/2009) a produção da referida docente é insuficiente e, por isso, após 32 
discussão, o prof. Mauro propôs o credenciamento da professora como colaboradora. Os 33 
membros do colegiado aprovaram por unanimidade a proposta do prof. Mauro. O 34 
coordenador do curso, prof. Mauro, solicita que seja incluído em ata a solicitação do 35 
pedido de descredenciamento da Profa. Rosa Dutra, que justificou sua solicitação de 36 
saída por ter assumido a coordenação de outro curso stricto sensu da UPE. Sobre o 37 
edital de seleção para turma que deverá ingressar no Curso de Mestrado em 2009, o 38 
primeiro aspecto a ser discutido foi o quantitativo de vagas a ser oferecido. O prof. 39 
Mauro sugere que a expansão do número de vagas deve ser gradual, mas cautelosa, 40 
além de sugerir que os atuais docentes credenciados como colaboradores possam vir a 41 
orientar alunos. O prof. Guilherme sugeriu que os colaboradores atuassem como co-42 
orientadores, propondo que o edital lance 14 vagas. Os membros do Colegiado, após 43 
discussão, concordaram com esse número de vagas e que desse total, onze serão 44 
destinadas aos docentes permanentes e que a distribuição das vagas excedentes (3) será 45 
feita por linha de pesquisa, conforme o desempenho dos candidatos no processo 46 
seletivo, observando-se a disponibilidade de cada orientador; poderão ser feitos 47 
remanejamentos entre linhas de pesquisa. Em seguida, discutiu-se sobre o calendário do 48 
processo seletivo, acatando-se por unanimidade, estabelecer o período de inscrição de 49 
17 de outubro a 17 de novembro do corrente ano, com divulgação do resultado final até 50 



22 de dezembro. O Colegiado, após discussão, decidiu por manter o público alvo a 51 
quem o Curso de Mestrado é oferecido, como sendo especificamente os graduados em 52 
Educação Física (licenciatura ou bacharelado). Após discussão sobre a alteração do peso 53 
da provas, o Colegiado decidiu por ponderar as etapas, atribuindo peso 1 para o projeto 54 
e peso 3 para as demais etapas do processo seletivo. Sem mais alterações o Colegiado 55 
decidiu pela aprovação do edital. No próximo ponto de pauta, discutiu-se sobre o 56 
desempenho da aluna Tatiana Acioli Lins, tendo em vista que a referida aluna obteve 57 
duas reprovações em disciplinas oferecidas no primeiro semestre letivo. O Colegiado 58 
decidiu pela consulta à Câmara de Pós-graduação e Pesquisa e PROJUR/UPE e de 59 
acordo com essa consulta será feito o encaminhamento sobre a permanência ou não da 60 
aluna no programa, ficando o Coordenador autorizado pelo Colegiado a tomar as 61 
providências cabíveis de acordo com essa consulta. Sobre a norma interna que dispõe 62 
sobre o exame de qualificação, pré-banca e defesa de dissertação foram efetuadas 63 
discussões com base em minuta apresentada pelos professores Mauro e Teresa. O prof. 64 
Amilton destacou a sua discordância em relação ao conteúdo do artigo 15º, 65 
estabelecendo que o orientador não pode integrar a comissão examinadora em qualquer 66 
das sessões de avaliação (exame de qualificação, pré-banca, defesa de dissertação). Ao 67 
final das discussões sobre este tópico a citada norma foi aprovada por unanimidade 68 
pelos membros do Colegiado. Na seqüência foram feitos informes pelo Prof. Amilton e 69 
pela representação discente. Quanto à atuação dos alunos na organização e participação 70 
no Fórum de Pós-graduação da Área 21, realizado na cidade de João Pessoa, ficou 71 
definido que haverá o aproveitamento dessa atividade sob a forma de uma disciplina de 72 
Seminários Avançados, com destinação da respectiva carga horária no histórico dos 73 
alunos. Ficou definido, ainda, que no dia 2 de outubro a Coordenação do Programa faria 74 
uma reunião com o corpo discente para acompanhamento de suas atividades e avaliação 75 
de dificuldades. A reunião foi finalizada às 18 horas e 20 minutos. E nada mais havendo 76 
a tratar, eu Maria Teresa Cattuzzo, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que será 77 
assinada pelos presentes como expressão da anuência dos mesmos em relação ao 78 
conteúdo desta ata. Recife, 24 de setembro de 2008. 79 
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