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Ata da reunião ordinária do Colegiado Restrito do Programa Associado de Pós-1 

graduação em Educação Física UPE/UFPB, realizada em 10 de Agosto de 2 

2012 com início às 10:00h, nas dependências da Universidade de Pernambuco 3 

(UPE). Participaram da reunião os professores Raphael Mendes Ritti Dias 4 

(coordenador), Maria do Socorro Brasileiro Santos (vice-coordenadora), Clara 5 

M. Silvestre de Freitas (representante da linha Estudos Socioculturais em 6 

Educação Física), Amilton da Cruz Santos (representante da linha Exercício 7 

Físico na Saúde e na Doença), Manoel da Cunha Costa (representante da linha 8 

Cineantropometria e Desempenho Humano), Marcílio Barbosa M. de Souza 9 

Júnior (representante da linha Prática Pedagógica e Formação Profissional em 10 

Educação Física), José Cazuza Farias Junior (representante da linha 11 

Epidemiologia da Atividade Física), Marcelo Soares Tavares de Melo, Wagner 12 

Luiz do Prado, além do representante discente Rafael dos Santos Henrique. A 13 

reunião teve início com os pedidos de prorrogação de pré-banca dos 14 

professores Iraquitan Caminha, Caroline Oliveira Martins, Daniela Ferreira e 15 

Maria do Socorro Cirilo. Os orientadores alegaram necessitar de mais tempo 16 

para preparar os documentos necessários e informaram que este adiamento 17 

não alterará a data de defesa de seus orientandos. Desta forma as solicitações 18 

foram aprovadas por unanimidade. Profª Socorro comenta a importância de se 19 

discutir a real necessidade da pré-banca. Prof. Raphael informa que alterações 20 

regimentais devem ocorrer em reuniões plenárias, e que para tal haverá uma 21 

reunião específica a ser marcada. Passa-se então para a apreciação do 22 

parecer da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento. Prof°. Raphael 23 

agradece e enaltece o trabalho árduo dos membros da comissão que tiveram 24 

apenas dois dias para analisar os pedidos. Um agradecimento especial é feito 25 

ao Prof. Herbert Ugrinowitsch, pela sua disponibilidade para colaborar com o 26 

programa. Após a leitura do parecer, os membros do colegiado decidem 27 

analisar individualmente a situação de cada solicitante. Atendendo ao parecer 28 

da Comissão, o recredenciamento como docentes permanentes dos 29 

professores Wagner Prado, Maria do Socorro Brasileiro Santos e José Cazuza 30 

de Farias Júnior foi aprovado por unanimidade, tendo os docentes atingido 31 

pontuação para orientação em nível de doutorado. Atendendo ao parecer da 32 

Comissão, o recredenciamento do Prof. Alexandre Silva foi aprovado por 33 

unanimidade para as duas linhas solicitadas, tendo o docente atingido 34 
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pontuação para orientação em nível de doutorado. Entretanto ressalta-se que o 35 

credenciamento nas duas linhas não garante duas vagas de orientação no 36 

processo seletivo. Atendendo ao parecer da Comissão o recredenciamento do 37 

Prof. Manoel Costa foi aprovado por unanimidade, tendo o docente atingido 38 

pontuação para orientação em nível de mestrado. O parecer da Comissão 39 

recomendou o recredenciamento do Prof. Marcelo Tavares como colaborador, 40 

uma vez que a comissão não identificou documentação que comprovasse a 41 

capacidade de orientação do docente. Após esclarecimento do docente, o 42 

recredenciamento do Prof. Marcelo Tavares como docente permanente foi 43 

aprovado por unanimidade, tendo o docente atingido pontuação para 44 

orientação em nível de mestrado. Prof. Raphael ressalta que a maioria dos 45 

problemas ocorre devido à falta de informações no currículo Lattes quanto à 46 

orientação de alunos de iniciação científica e mestrado, bem como os projetos 47 

de pesquisa. Isso compromete as informações quando é necessário enviar 48 

relatórios parciais à CAPES. Atendendo ao parecer da Comissão o colegiado 49 

restrito decidiu por unanimidade pelo indeferimento dos pedidos de 50 

credenciamento da Profª. Anna Myrna Jaguaribe e do Prof. Heleodório 51 

Honorato dos Santos, visto que os mesmos não atingiram a pontuação mínima 52 

estabelecida para credenciamento de docentes colaboradores. Prof. Amilton 53 

comenta a importância de enviar um documento formal do programa aos 54 

docentes explicando os motivos da negativa. Com relação à solicitação de 55 

recredenciamento como docente colaboradora da Profª. Daniela Ferreira, o 56 

parecer da comissão foi contrário ao pleito da docente, visto que a 57 

documentação apresentada não completava a pontuação exigida. Porém, após 58 

análise de um comprovante de aceite de artigo científico em periódico B2 por 59 

parte dos membros do colegiado, decidiu-se computar a pontuação do referido 60 

artigo para a docente, de forma que a mesma passou a atingir a pontuação 61 

mínima exigida para o recredenciamento. Ocorreu longa discussão sobre o 62 

perfil que o programa deseja para docentes colaboradores, uma vez que a 63 

norma estabelece que além de atingir os 240 pontos no triênio, o docente 64 

colaborador deve apresentar claramente ações que possam favorecer a 65 

melhoria do programa. A solicitação de credenciamento da docente foi 66 

colocada em votação e o colegiado decidiu por não aprovar a solicitação, com 67 

seis votos contrários, um a favor e uma abstenção. Prof. Raphael solicita 68 
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aprovação do colegiado para enviar um projeto de pesquisa para o edital 69 

PNPD. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Com relação aos critérios 70 

para distribuição das bolsas para os discentes, os professores Raphael e 71 

Socorro Brasileiro relataram como se deram as discussões nas duas 72 

instituições e ficou estabelecido que os professores Amilton e Cazuza 73 

elaborarão um documento preliminar que normatize a distribuição das bolsas 74 

CAPES e CNPq das duas instituições, para posterior discussão e aprovação. 75 

Após longa discussão sobre os critérios de distribuição de vagas para os 76 

docentes ficou clara a necessidade de elaboração de uma norma visando 77 

minimizar problemas e auxiliar os professores na gestão de suas pesquisas. 78 

Desta forma, ficou definido que o Prof. Raphael irá elaborar um documento 79 

preliminar com base na normatização vigente da CAPES que versa sobre a 80 

quantidade máxima de orientandos por docente, que será apresentado aos 81 

pares oportunamente. Com relação ao calendário acadêmico 2012.2, ficou 82 

definido que os professores Iraquitan, Pierre, Cazuza, Alexandre, Amilton e 83 

Socorro, ofertarão disciplinas que serão oportunamente divulgadas aos alunos. 84 

A reunião foi encerrada às 12h45min e eu, Raphael Mendes Ritti Dias lavrei a 85 

presente ata. 86 

 87 

 88 

Recife, 10 de agosto de 2012. 89 

 90 


