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

Educação Física UPE/UFPB, realizada em 01 de Dezembro de 2011 com início 2 

às 9:15h, nas dependências da Escola Superior de educação Física 3 

ESEF/UPE. Participaram da reunião os professores Wagner Luiz do Prado 4 

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

Socorro Cirilo de Sousa, Raphael Mendes Ritti Dias, Manoel da Cunha Costa, 6 

Maria Teresa Cattuzzo, José Cazuza de Farias Júnior, Marcelo Tavares, 7 

Marcílio Souza, Rodrigo Cappatto e Alexandre Silva. Prof. Wagner Prado inicia 8 

a reunião apresentando os dados da última reunião do Fórum dos 9 

Coordenadores da área 21. O documento demonstra a evolução da área 10 

(frente ao novo qualis) e as perspectivas de pontos de corte para classificação 11 

da produção intelectual de programas e docentes. Após a análise da área, Prof. 12 

Wagner apresenta por meio de gráficos e planilhas a situação atual do 13 

PAPGEF UPE/UFPB e dos docentes, e ressalta que a contabilização foi 14 

baseada nas informações disponíveis no Lattes dos docentes, Prof. Raphael 15 

comenta a grande possibilidade de o programa alcançar o conceito Muito BOM, 16 

no quesito produção intelectual, entretanto, alguns professores ainda 17 

apresentam pontuação muito inferior ao mínimo para atingir as metas 18 

estabelecidas pelo programa em seu planejamento estratégico (conceito BOM). 19 

Todos os presentes demonstraram sua satisfação com a elevação da produção 20 

individual dos docentes. Prof. Wagner acrescenta que, alguns docentes, devem 21 

atentar para o fato de apresentarem apenas produção conjunta com outros 22 

docentes do programa, o que fragiliza a produção do programa. Após análise 23 

conjunta da situação e perspectivas do programa, os professores passaram a 24 

discutir os critérios para distribuição das vagas do processo seletivo 2011/2012. 25 

Professor Wagner propõe que todos professores que apresentam pontuação 26 

compatível com o conceito Muito Bom (estimado em 480 pontos/triênio) tenham 27 

direito a duas vagas; professores que apresentam produção proporcional 28 

aquela necessária para atingir o conceito BOM (ou seja, 160 pontos/ano) 29 

tenham direito a uma vaga; e professores com produção abaixo dessa não 30 

tenham novas vagas. Entretanto, ressalta-se que, especificamente para a linha 31 

de pesquisa inter-relação atividade física e saúde, nem todos os professores 32 

poderão terão direito a duas vagas, visto que, apenas nove candidatos foram 33 

aprovados, quantitativo menor do que a quantidade de professores da linha. 34 
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Após a apresentação da proposta, Profa. Cattuzzo, solicitou ter direito à 35 

segunda vaga, justificando que aumentou consideravelmente sua produção, 36 

que atinge o critério estabelecido, e que foi prejudicada nos processos seletivos 37 

anteriores, visto que seus orientados não conseguiram colaborar com sua 38 

produção, inclusive um não chegou a concluir o mestrado. Prof. Iraquitan e 39 

Profa. Clara também pleitearam uma segunda vaga, justificando que 40 

apresentam pontuação necessária e que, dada às características da linha 41 

(apenas dois docentes) seria essencial para o seu fortalecimento a entrada dos 42 

quatro alunos classificados. Prof. Marcelo Tavares, solicita ter direito a uma 43 

vaga, justificando que também apresentou um aumento expressivo em sua 44 

produção e que seria essencial para a linha ter os três alunos matriculados. 45 

Prof. Manoel da Cunha Costa também solicita uma vaga e se compromete a 46 

entregar a orientação e não solicitar o recredenciamento, caso em julho, por 47 

ocasião do processo de recredenciamento, não apresente a pontuação 48 

determinada. Prof. Manoel completa afirmando que seu objetivo é colaborar 49 

com o programa, que não deseja ser um empecilho à consolidação do mesmo. 50 

Prof. Marcelo Tavares também se compromete a entregar a orientação e não 51 

solicitar o recredenciamento, caso em julho, por ocasião do processo de 52 

recredenciamento, não apresente a pontuação determinada. Profa. Maria do 53 

Socorro Cirilo, comenta que é essencial que sejam desenvolvidas ações 54 

institucionais para auxiliar os docentes (e discentes) a alcançarem as metas 55 

propostas, que não acha justo toda esta cobrança sem que ela tenha 56 

condições para desenvolver suas atividades, Prof. Wagner ressalta que, 57 

sempre que solicitado, a coordenação do programa disponibilizou recursos 58 

financeiros para que tais ações fossem desenvolvidas, profa. Cattuzzo reforça 59 

que o aumento em sua produção ocorreu por seus esforços pessoais, 60 

entretanto a ajuda de outros docentes como o Prof. Mauro Barros e Raphael 61 

Ritti, foi essencial para sua evolução na área, bem como todo o apoio da 62 

coordenação. Desta forma, após deliberação foi aprovada a distribuição das 63 

vagas conforme documento anexo. Professor Wagner comenta a necessidade 64 

de se pensar em nomes para a coordenação no próximo biênio, prof. Iraquitan 65 

sugere os nomes do Prof. Raphael Ritti e José Cazuza, para coordenador e 66 

vice, respectivamente. A sugestão é muito bem aceita por todos os presentes, 67 

Prof. Raphael e José Cazuza, agradecem e aceitam a indicação, Prof. Wagner 68 
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reforça que os professores devem conversar com seus pares dentro das linhas 69 

para que sejam indicados os nomes dos representantes e reforça que a eleição 70 

apenas ocorrerá na próxima reunião a ser marcada futuramente.  A reunião 71 

terminou às 12h30min e eu, Wagner Luiz do Prado lavrei a presente ata. 72 
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 74 

Recife, 01 de dezembro de 2011. 75 
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