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34a Reunião Ordinária do Colegiado Ampliado do Programa Associado de 1 

Pós-graduação em Educação Física UPE/UFPB. 2 

Aos 28 de setembro de 2012 com início às 9:00h, nas dependências da 3 

Universidade de Pernambuco (UPE) deu início a reunião ordinária do 4 

Colegiado Ampliado do Programa Associado de Pós-graduação em Educação 5 

Física UPE/UFPB. Participaram da reunião os professores Raphael Mendes 6 

Ritti Dias (coordenador), Maria do Socorro Brasileiro Santos (vice-7 

coordenadora), Clara M. Silvestre de Freitas (representante da linha Estudos 8 

Socioculturais em Educação Física), Amilton da Cruz Santos (representante da 9 

linha Exercício Físico na Saúde e na Doença), Manoel da Cunha Costa 10 

(representante da linha Cineantropometria e Desempenho Humano), Marcílio 11 

Barbosa M. de Souza Júnior (representante da linha Prática Pedagógica e 12 

Formação Profissional em Educação Física), José Cazuza Farias Junior 13 

(representante da linha Epidemiologia da Atividade Física), Marcelo Soares 14 

Tavares de Melo, Maria Teresa Cattuzzo e Rodrigo Cappato de Araújo; e o 15 

representante discente Rafael dos Santos Henrique. A reunião teve início com 16 
os informes da Coordenação do Programa. Item 1) Prorrogação do 17 

Calendário do Processo Seletivo: Professor Raphael Ritti informou que 18 

devido à greve dos correios, o calendário do processo seletivo teve que ser 19 

prorrogado até 28 de setembro. Contudo, como a greve dos correios perdurou  20 

até dia 27 de outubro, os presentes apreciaram prorrogar por mais uma 21 

semana a inscrição para o processo seletivo que ocorrerá até 05 outubro do 22 

corrente ano. Assim, foi discutido um novo calendário que foi aprovado por 23 
unanimidade e imediatamente disponibilizado no site do programa. Item 2) 24 

Encaminhamento dos Planos de Ensino e Notas Discentes: O Professor 25 

Raphael Ritti  reforça a importância dos professores que ministram disciplinas 26 

de enviarem os planos de ensino. Além disso, relatou que muitos professores 27 

têm demorado muito para enviar as notas após o término da disciplina, o que 28 

tem prejudicado os alunos. Após discussão, a plenária decidiu por unanimidade 29 

que o docente que não entregar as notas no prazo de 60 dias após o término 30 
da disciplina não obterá vagas de orientação no processo seletivo. Item 3) 31 

Preenchimento de Planilha solicitada pela Coordenação da Área 21 32 

(CAPES): Professor Raphael Ritti informou que a coordenação da área 21 33 

enviou uma planilha que deverá ser preenchida até o final de outubro para o 34 

processo de avaliação continuada do programa. Devido à importância da 35 

qualidade das informações dessa planilha, o preenchimento será feito pelos 36 

coordenadores do programa juntamente com cada docente individualmente. 37 
Item 4) Revalidação de Diploma: A Professora Socorro Brasileiro informa que 38 

foi criada uma Comissão de Especialista na UFPB para analisar um pedido de 39 

revalidação de diploma encaminhado pela Pró-reitoria de Pós-graduação e 40 
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Pesquisa da UFPB. Item 5) Solicitação de Creditação: A Professora Socorro 41 

Brasileiro apresenta a solicitação da computação de créditos dos discentes 42 

Jennifer Arielly (Estágio docência e estudos Individualizados), José Damião 43 

(Estudos Individualizados), Fabio Thiago (Estudos Individualizados e Estágio 44 

docência), Aline Rabay (Estudos Individualizados) e Leone Nascimento 45 

(Estudos Individualizados e Estágio docência) pelas disciplinas cursadas no 46 
Programa. Item 6) Solicitação de Chancela para Livro: A Professora Socorro 47 

Brasileiro apresentou o pedido de chancela de um livro encaminhada pelo Prof. 48 

Jorge Hermida. Foi realizada uma discussão sobre quando o programa deveria 49 

dar a chancela a livros. Ficou decidido por unanimidade que a chancela de 50 

livros pelo PAPGEF UPE/UFPB será efetuada apenas quando a proposta do 51 

livro tiver sido apreciada no colegiado do programa previamente à sua 52 

elaboração. Para tanto, o livro deverá estar articulado com o programa, ter 53 

afinidade com as linhas de pesquisa do programa e envolver docentes do 54 

programa. Desta forma, a solicitação do professor Jorge Hermida foi negada 55 
por unanimidade. Item 7) Proposta para o Programa Ciência sem Fronteira: 56 

O Professor Amilton da Cruz solicita apreciação do colegiado para enviar 57 

proposta ao Programa Ciência sem Fronteiras na modalidade atração de 58 

jovens talentos. Após apreciação sua solicitação foi aceita por unanimidade. O 59 

Professor Cazuza Farias também informa que tem interesse em solicitar ao 60 
Programa Ciência sem Fronteiras uma bolsa de professor visitante sênior. Item 61 

8) Norma sobre distribuição de vagas: O Professor Raphael Ritti coloca em 62 

discussão a norma para distribuição de vagas de orientação para os docentes. 63 
Após apreciação sobre a norma foi aprovado por 7 votos a 3 votos que: a)  O 64 

quantitativo total de orientações simultâneas que pode ser assumida pelo 65 

docente permanente do PAPGEF UPE/UFPB em nível de mestrado será de, no 66 

máximo, 3 (três), considerando-se todos os programas nos quais o docente 67 
atua (como permanente ou colaborador); e  b) O quantitativo total de 68 

orientações simultâneas que pode ser assumida pelo docente permanente do 69 

PAPGEF UPE/UFPB em nível mestrado e doutorado será de, no máximo, 6 70 

(seis), considerando-se todos os programas nos quais o mesmo atua (como 71 
permanente ou colaborador); c) Além disso, foi definido por unanimidade que 72 

docentes credenciados em nível de doutorado, que apresentem mais de 720 73 

pontos e três artigos publicados em periódicos classificados no estrato A do 74 

Qualis - CAPES (sendo pelo menos 1 com discente do programa) poderão ter 75 

até 8 orientações simultâneas. Em todos os casos serão computadas as 76 

orientações dos docentes em todos os programas em que está credenciado. 77 
Após esses ajustes a norma foi aprovada por unanimidade. Item 9) Norma que 78 

dispõe sobre o exame de qualificação, pré-banca e banca: O professor 79 

Raphael Ritti iniciou a discussão sobre a norma que dispõe sobre o exame de 80 
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qualificação, pré-banca e banca e após apreciação foi aprovado por 81 

unanimidade excluir a necessidade de submissão de um artigo científico para a 82 

realização do exame de qualificação. Procedeu-se a discussão sobre a 83 

manutenção do exame de pré-banca. Após os relatos das experiências 84 

positivas e negativas com o exame de pré-banca, o Professor Raphael Ritti 85 

sugere como proposta que o exame de pré-banca seja mantido, porém, será 86 

permitido, em casos excepcionais, que o discente seja dispensado do referido 87 

exame, caso esteja em estágio avançado do desenvolvimento da dissertação. 88 

Para tanto, o orientador encaminhará a solicitação que será submetido a um 89 

parecerista externo e analisada pelo Colegiado. A Professora Socorro 90 

Brasileiro realiza ponderações sobre os custos com diárias e o tempo 91 

despendido para a realização do exame de pré-banca e defende que o referido 92 

exame seja realizado exclusivamente por meio de parecer dos membros da 93 

comissão examinadora. Após apreciação foi aprovado por unanimidade a 94 

proposta da professora Socorro Brasileiro. Ainda foi aprovado que a partir da 95 

data do exame, os discentes terão 60 dias para elaborar uma carta resposta 96 

que será encaminhado pela Coordenação do Programa aos membros da 97 

comissão examinadora. Por fim, ficou definido que para a defesa da 98 

dissertação serão aceitos artigos prontos para serem submetidos, submetidos 99 
ou publicados. Item 10) Planejamento das Disciplinas: O último ponto da 100 

reunião foi com relação às disciplinas, o professor Raphael Ritti solicita que os 101 

representantes das linhas organizem um planejamento bianual das disciplinas 102 

de cada linha. Com relação às disciplinas, foi novamente levantada à discussão 103 

de que professores estão solicitando artigos científicos em disciplinas, 104 

atrelando a nota da disciplina a sua participação e a submissão do artigo em 105 

periódico. Novamente, o grupo se mostrou contra essa prática. Ficou definido 106 

que a Comissão Coordenadora entrará em contato com os professores que 107 

estão adotando essa prática para solicitar que os critérios de avaliação das 108 

disciplinas sejam alterados. Nada mais havendo a tratar, eu Raphael Ritti Dias 109 

lavrei a presente ata. 110 

 111 

Recife, 28 de setembro de 2012. 112 


