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Ata da reunião plenária do Programa Associado de Pós-graduação em 1 
Educação Física UPE/UFPB, realizada em 02 de Março de 2012 com início às 2 
9:20h, 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 M. Silvestre, Maria do Socorro 5 
Brasileiro, Amilton Cruz Santos, Maria do Socorro Cirilo de Sousa, Raphael 6 
Mendes Ritti Dias, Marcelo Tavares, Marcílio Souza, Rodrigo Cappato, Caroline 7 
O. Martins, Daniela K.S. Ferreira e Alexandre S. Silva. O professor Pierre 8 
Normando compareceu ao inicio da reunião, mas teve que sair em função de 9 
problemas pessoais.Prof. Wagner Prado inicia a reunião apresentando as 10 
solicitações de homologação da composição das bancas de defesa de 11 
mestrado dos discentes Sidney dos Santos Pinheiro, Rodrigo Antunes Lima, 12 
Anderson José Melo Rodrigues da Silva, Danielle Menezes de Oliveira 13 
Gonçalves e Natécia Alves de Carvalho, todas as solicitações foram aprovadas 14 
por unanimidade. Professor Wagner informa que o programa não dispõe de 15 
recursos financeiros para custear a vinda de professores de outros Estados 16 
para participar das bancas, visto que a verba do PROAP 2011 foi totalmente 17 
utilizada e o PROAP 2012 ainda não está disponível. Professor Wagner 18 
apresenta a solicitação de prorrogação de prazo de defesa, até 31 de março de 19 
2012, dos discentes Humberto José Gomes da Silva (orientador Wagner), Ana 20 
Cristina de Oliveira Marques Silvestre (orientador Amilton) e Elisa Guerra 21 
(orientadora Maria Teresa Cattuzzo), os orientadores justificaram que 22 
necessitam de mais tempo para garantir a qualidade do documento final a ser 23 
apresentado ao PAPGEF UPE/UFPB, as solicitações foram aprovadas por 24 
unanimidade. Prof. Wagner informa aos docentes que nos dias 26, 27 e 28 de 25 
março haverá um seminário com participação de membros da comissão de 26 
avaliação da CAPES, para a formulação da proposta de doutorado do PAPGEF 27 
UPE/UFPB, os professores foram informados que no dia 26 de março, no 28 
período da tarde, está programada a apresentação individual da produção e 29 
dos projetos dos docentes aos membros da comissão de avaliação, e que os 30 
professores devem seguir o modelo que será enviado posteriormente, nos dias 31 
27 e 28 de março haverá uma visita aos laboratórios da UPE e UFPB. As 32 
despesas da vinda do Prof. Juarez serão custeadas pelo PROCAD NF, 33 
coordenado pelo Prof. Mauro Barros, e os custos com o segundo participante 34 
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deverá ser conseguida junto a ESEF e Pro-reitoria, nesse sentido, os 35 
professores Wagner e Iraquitan ressaltam a importância da participação de 36 
todos os docentes neste evento, especialmente no dia 26 de março. O Prof. 37 
Wagner solicita inversão de ponto de pauta, frente a necessidade da 38 
reformulação das linhas de pesquisa do programa, para posteriormente 39 
proceder a eleição do novo colegiado, a solicitação foi aceita por unanimidade.  40 
Após discussão foi aprovada por unanimidade o texto seguir para as áreas e 41 
linhas de pesquisa do PAPGEF UPE/UFPB: Área SAÚDE, DESEMPENHO E 42 
MOVIMENTO HUMANO - Estudos do movimento humano em suas diferentes 43 
manifestações, abrangendo seus aspectos biodinâmicos e relacionados à 44 
saúde. Linha 1 - Cineantropometria e Desempenho Humano: abrange 45 
investigações relativas ao desempenho humano e a cineantropometria nas 46 
dimensões morfológicas, metabólicas e funcionais por uma perspectiva 47 
biológica e comportamental, em diferentes grupos e contextos. Linha 2 - 48 
Exercício Físico na Saúde e na Doença: abrange investigações relativas à 49 
análise dos efeitos agudos e crônicos do exercício físico em indivíduos com 50 
diferentes condições de saúde, apropriando-se do referencial teórico-51 
metodológico da fisiologia e da bioquímica. Linha 3 - Epidemiologia da 52 
atividade física: abrange investigações relativas à prática de atividade física e 53 
dos comportamentos sedentários, seus determinantes, suas inter-relações com 54 
diferentes indicadores de saúde apropriando-se do referencial teórico-55 
metodológico da epidemiologia e da saúde coletiva. Área CULTURA, 56 
EDUCAÇÃO E MOVIMENTO HUMANO - Estudos do movimento humano em 57 
suas diferentes manifestações, abrangendo seus aspectos socioculturais e 58 
pedagógicos. Linha 4 - Estudos Socioculturais em Educação Física: abrange 59 
investigações socioculturais do movimento humano, apropriando-se do 60 
referencial teórico-metodológico da filosofia, sociologia, antropologia e 61 
psicologia para abordar as inter-relações entre as práticas corporais e modos 62 
de vida dos diferentes grupos sociais. Linha 5 - Prática Pedagógica e 63 
Formação Profissional em Educação Física: abrange investigações relativas à 64 
formação profissional inicial e continuada, bem como à prática pedagógica em 65 
Educação Física nos vários níveis de ensino e em diversos campos de 66 
intervenção, tendo como base o referencial teórico-metodológico da História, 67 
Política e Sociologia da Educação (Currículo, Didática, Organização do 68 
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Trabalho Pedagógico) e das expressões lúdicas e/ou agonísticas do 69 
movimento humano. Passa-se então para a composição do novo colegiado 70 
para o biênio 2012-2014, prof. Iraquitan informa que em reunião com docentes 71 
da UFPB, o professor José Cazuza decidiu retirar sua indicação de vice-72 
coordenador do PAPGEF UPE/UFPB por razões pessoais, desta forma o nome 73 
apresentado para compor a chapa juntamente com o prof. Raphael Ritti e 74 
(coordenador) foi o da Prof. Maria do Socorro Brasileiro (vice-coordenadora), 75 
os nomes foram aprovados por unanimidade. A prof. Daniela K.S. Ferreira foi 76 
eleita representante dos professores colaboradores (única candidata), 77 
professor Marcílio foi indicado, por unanimidade , como representante da linha 78 
5, a prof. Clara Silvestre foi indicada, por unanimidade , como representante da 79 
linha 4, prof. José Cazuza foi indicado, por unanimidade , como representante 80 
da linha 3, prof. Amilton Cruz Santos, foi indicado, por unanimidade , como 81 
representante da linha 2, e o prof. Rodrigo Cappato foi eleito, por maioria, 82 
representante da linha 1. Prof. Iraquitan comenta que os docentes da UFPB, 83 
acham interessante, que para os próximos anos não exista uma indicação 84 
prévia de nomes para a coordenação e vice-coordenação, e sim a formação de 85 
chapas pelos docentes interessados. Professor Wagner informa que 16 alunos 86 
solicitaram bolsa de mestrado e declaram não ter nenhum tipo de vínculo 87 
empregatício, prof. Wagner acrescenta que atualmente o programa conta com 88 
6 bolsas CAPES DS para implantação imediata, sendo 3 UPE e 3 UFPB, mais 89 
3 bolsas REUNI, que obrigatoriamente devem ser designadas a discentes 90 
orientados por docentes da UFPB. Prof. Iraquitan comenta que já foi realizado 91 
um levantamento dos discentes da UFPB que pleiteiam bolsas, que baseado 92 
na classificação no processo seletivo 2012, a UFPB já realizou a classificação 93 
e implantação das bolsas. Prof. Marcílio comenta que acha perigoso está 94 
separação na distribuição das bolsas, prof. Iraquitan acrescenta que, devido às 95 
características das bolsas REUNI, além do critério de classificação também foi 96 
ponderado se o orientador já havia recebido bolsa REUNI. Prof. Wagner 97 
comenta a necessidade de uma reunião para se determinar a ordem de 98 
distribuição das bolsas da UPE, uma vez que acredita que o PAPGEF 99 
UPE/UFPB, será contemplado com uma bolsa FACEPE. A reunião foi 100 
encerrada às 12h30min e eu, Wagner Luiz do Prado lavrei a presente ata. 101 
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João Pessoa, 02 de Março de 2012. 102 

 103 


