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Curso Nível Início
Curso
Novo Situação

EDUCAÇÃO FÍSICA -1Sim Em ProjetoMestrado Acadêmico

PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o êxito do
curso?
Resposta:
Justificativa

Sim

A documentação encaminhada mostra que as duas instituições estão envolvidas no projeto de criação
denotando um comprometimento das duas universidades em promover o programa.

1 - CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de
informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso?
Resposta:
Justificativa

Sim

Cada universidade conta com laboratórios específicos onde se desenrolam atividades de pesquisa que dão
sustentação à proposta do programa. Vale destacar que há laboratórios para as duas áreas de
concentração em cada instituição envolvida. O mesmo pode-se dizer para o desenvolvimento das
atividades de ensino e de orientação. Todavia, o espaço físico para os alunos deve ser ampliado já que
há a indicação na proposta de 11 salas para docentes e somente 3 salas para os discentes.

EDUCAÇÃO FÍSICA
17/07/2007 a 17/07/2007

Número da Solicitação:
Programa em IES cadastrada

4497

25004018 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO Cidade: RECIFE

Área de Avaliação:

IES:

Agenda:

Proposta APCN: EDUCAÇÃO FÍSICA3756
Período: 2007/01
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PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas de
pesquisa(*) e estrutura curricular bem definidos e articulados?
Resposta:
Justificativa

Sim

A proposta não apresenta uma diferenciação clara entre áreas de concentração e linhas de pesquisa,
sendo que as segundas apresentam o mesmo grau de abrangência das primeiras. O prejuízo vem a médio e
longo prazo e se materializa na dificuldade para verificar o grau de consolidação das áreas de
concentração em decorrência da ausência de parâmetros para se avaliar o desenvolvimento das linhas de
pesquisa. Cabe destacar que a área de concentração por ser mais abrangente tende a ser mais estável
pois revela a vocação teórico-metodológica do programa.  Já a linha de pesquisa tem começo, meio e fim
bem definidos, sendo sua transitoriedade marcada pelos avanços que o grupo de pesquisa ou pesquisador
faz a médio prazo. Em resumo, se a área de concentração demarca a clareza que o grupo tem quanto ao
eixo temático de seus interesses acadêmicos, possibilitando a articulação das diferentes linhas de
pesquisa, disciplinas e produções, sendo, portanto, relativamente estável, a linha de pesquisa é um
"termômetro" do desenvolvimento dessas atividades marcado por ciclos de aparecimento, consolidação e
desaparecimento. Na presente proposta, a similaridade entre áreas de concentração e linhas de pesquisa
prejudica a avaliação por não permitir um levantamento de como os projetos de pesquisa abrigado numa
linha estão contribuindo para o seu desenvolvimento, isso coloca uma questão fundamental: seria essa
dificuldade inerente a um problema mais amplo de estabelecimento dos marcos teóricos do programa? Esse
questionamento é reforçado pela incongruência entre as atividades de pesquisa de alguns docentes em
relação à temática geral do programa e nos objetivos do programa. Nesse caso em particular, chama a
atenção o uso de termos interdisciplinar e multireferencial cuja qualificação e operacionalização não
são evidentes nas atividades do programa. Só é possível estabelecer a interdisciplinaridade quando há
disciplinas bem definidas a partir das quais os docentes e os alunos partirão para a construção de um
conhecimento interdisciplinar. A análise das disciplinas que compõem o currículo não permite afirmar
que nas atividades de formação há essa preocupação, o mesmo se pode dizer quanto aos projetos de
pesquisa. Enfim, a interdisciplinaridade colocada na proposta não se materializa nas várias atividades
do programa. Cabe ainda destacar que das disciplinas oferecidas, só Epistemologia do Movimento Humano
e Metodologia da Pesquisa em Educação Física serão obrigatórias, outras disciplinas importantes na
formação e na proposta apresentada não são obrigatórias como, por exemplo, estágios de docência.
Porém, todos os docentes estão vinculados a esta disciplina que prevê que o aluno deve ministrar aulas
na graduação.

(*) Para Mestrado Profissional onde lê-se 'linhas de pesquisa', leia-se 'linhas de pesquisa
científico/tecnológicas'.

2 - PROPOSTA DO CURSO

1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente para
dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de alunos
previstos?
Resposta:
Justificativa

Sim

O corpo docente é composto por treze professores, sendo dois colaboradores.  Dos permanentes, há sete
cuja produção está diretamente vinculada à área, enquanto os demais (quatro) têm sua produção não
vinculada à área ou não diretamente vinculada. Ainda dentre os permanentes, há três docentes com
atuação como permanente em outros programas, todavia há indicação de que dois docentes estarão se
desvinculado de seus programas para se dedicarem de forma exclusiva ao programa em 2007. Assim, há um
perigo de ocorrer um descompasso entre a dimensão do corpo docente permanente com histórico e
vinculação com a área e com dedicação plena ao programa e a dimensão esperada de estudantes.

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
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PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA:

1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com grupo de
pesquisadores com maturidade científica(*), demonstrada pela sua produção nos últimos três anos, e com
nível de integração que permitam o adequado desenvolvimento dos projetos de pesquisa e das atividades
de ensino e orientação previstos?
Resposta:
Justificativa

Sim

No geral, o corpo docente apresenta uma produção científica regular compatível para um programa nos
estágios iniciais de seu desenvolvimento. Todavia, um problema que necessita ser enfrentado é o da
vinculação da produção à área básica do programa. Encontramos 64% dos docentes permanentes com
produção vinculada à área. Dessa forma, há uma dependência do programa para com aqueles docentes cuja
atividade de pesquisa não encontra parâmetros na área de concentração ou linha de pesquisa. Esse
aspecto necessita ser considerado no sentido de criar estratégias para que haja uma convergência entre
os esforços de pesquisa dos diferentes docentes. Uma preocupação importante refere-se ao fato de que
seis docentes não têm dedicação exclusiva ao programa (alguns são os casos de docentes permanentes em
outros programas), o que evidencia um número elevado de docentes sem vinculação estreita com o
programa.

(*) Para Mestrado Profissional onde lê-se 'maturidade científica', leia-se 'maturidade
científica/tecnológica'.

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA
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PARECER DA COMISSAO DE ÁREA SOBRE O MÉRITO DA PROPOSTA

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição de tal nota.

Aprovar Nível Nota Data
Sim Mestrado Acadêmico Conceito 3 Recomendação: Ao CTC, com

recomendação de
implantação.

17-07-2007

Considerando que o programa tem uma boa infra-estrutura física e vários grupos de
pesquisa/laboratório, consideramos que uma decisão mais sensata seria buscar mais informações sobre o
programa sendo, portanto, adequado colocá-la em diligência. Os problemas encontrados que seriam objeto
de discussão com o grupo seriam sobre:
1. constituição das áreas de concentração e linhas de pesquisa o que é passível de esclarecimentos por
parte das IES envolvidas e eventual reformulação;
2. aprofundamento das estratégias da gestão do programa no sentido de promover um maior grau de
integração entre os docentes e garantir a dedicação exclusiva de alguns docentes.

Os consultores designados para compor a comissão de diligência:
Prof. Dr. Edison de Jesus Manoel - USP/SP
Prof. Dr. André Félix Rodacki - UFPR/PR

Representante de Área
EDUARDO KOKUBUN /UNESP/SP

Representante Adjunto:
HELENICE JANE COTE GIL COURY/UFSCAR

Comissão:

EDISON DE JESUS MANOEL /USP/SP

JUAREZ VIEIRA DO NASCIMENTO /UFSC

============================================================================================================
PARECER DA COMISSÃO DE ÁREA APÓS DILIGÊNCIA DE VISITA

Trata-se de proposta com evidências inequívocas de associação plena, como se pode apreender pela vista
in loco. O parecer comissão de consultores que visitou a instituição, cuja transcrição é incorporada
na presente ficha, denota que um há forte comprometimento das instituições com a proposta que se
reflete num corpo docente integrado. A comissão recomenda a proposta com conceito 3 em vista o
conjunto das atividades de pesquisa e ensino apresentado pelo corpo docente.

1. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA:

A diligência realizada à UPE/UFPB reforçou a análise da Comissão de Avaliação que identificou na ficha
do APCN que ambas as instituições estão envolvidas e comprometidas com o projeto de criação do curso
de Mestrado. As reuniões realizadas com o corpo docente, coordenação e pró-reitoria nos levaram a uma
percepção positiva no sentido de identificar que todos os segmentos estão altamente motivados para a
abertura do programa. A visita também permitiu perceber que a parceria entre a UPE e a UFPB tem apoio
institucional o que deverá permitir um bom desenvolvimento de suas atividades.

O programa possui duas áreas de concentração: Cultura, Educação e Movimento Humano e Saúde, Desempenho
e Movimento Humano, que são subdivididas em quatro linhas de pesquisa (Avaliação do Desempenho Humano,
Inter-relação Atividade Física-Saúde, Estudos Sócio-culturais do Movimento Humano e Prática Pedagógica
e Formação Profissional em Educação Física). A área de concentração define claramente dois eixos
temáticos que refletem a vocação teórico-metodológica do programa. A avaliação inicial da Comissão de
Avaliação apontava para a ausência de diferenciação existente entre áreas de concentração e linhas de
pesquisa. Na reunião com o corpo docente e com a coordenação foi possível identificar as
especificidades das atividades de pesquisa orientadas a partir dos eixos definidos pelas áreas de
concentração. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que foram dirimidas as dúvidas quanto às possibilidades
de diferenciação entre áreas e linhas ficou a recomendação de que o grupo envolvido na proposta deve
realizar ajustes na nomenclatura de algumas linhas de pesquisa a fim de melhor caracterizar os estudos
e projetos desenvolvidos. Tais ajustes devem permitir uma clara definição das linhas de pesquisa entre
si e entre elas e as áreas de concentração, além de possibilitar a visualização de sua expansão. Foi
indicado que o programa reveja alguns projetos de pesquisa em função das características das linhas de
pesquisa em que se inserem. O programa deve manter especial atenção a alguns projetos de pouca (ou
nenhuma) relação com a área básica do curso, os quais poderiam constar como projetos isolados, sem
prejuízo à proposta.

O número de créditos e disciplinas necessárias para a conclusão do curso é adequado para que os alunos
defendam seus trabalhos dentro de um período adequado para a obtenção de um bom tempo de titulação.
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defendam seus trabalhos dentro de um período adequado para a obtenção de um bom tempo de titulação.
Todavia, recomenda-se que a disciplina de estágio de docência seja considerada como obrigatória a fim
de atender aos objetivos do programa para a formação de docentes-pesquisadores.

2. CORPO DOCENTE:

Um dos aspectos da visita ao programa foi esclarecer junto à instituição quais seriam as estratégias
da gestão do programa no sentido de promover um maior grau de integração entre os docentes e garantir
a dedicação exclusiva de alguns docentes. As dúvidas com relação a esse aspecto foram dirimidas em
três momentos, contato com o coordenador do programa, Prof. Mauro, Barros, reunião com o corpo docente
e reunião com a Pró-Reitora de Pós-graduação. Num primeiro contato, a coordenação do programa
enfatizou que um dos termos do convênio entre as duas IES estabelece norma pela qual há a necessidade
de cada departamento disponibilizar 20 horas semanais de dedicação exclusiva ao programa para cada
docente participante da proposta. Na reunião com o corpo docente houve a manifestação de três deles,
cuja formação ocorreu em outras áreas, no sentido de destacarem sua vinculação histórica com a área e
com o Departamento de Educação Física. Dois desses docentes manifestaram o comprometimento de se
desvincular de outros programas a fim de atuarem como docentes permanentes apenas na presente
proposta. Em reunião com a Pró-Reitora de Pós-Graduação (Profa. Viviane), ficou claro também o
compromisso de favorecer as condições necessárias para que os docentes possam vincular-se apenas ao
programa em proposição. Nesse sentido, há elementos para acreditar que de fato haverá um
comprometimento integral de todos os docentes no caso da aprovação do programa. Foi possível perceber
na fala dos docentes as iniciativas já em curso de integração dos docentes via atuação conjunta em
linhas de pesquisa.

No geral, nota-se uma sintonia nos pensamentos e ações no sentido de promoção do programa entre a
coordenação do programa e a Pro-Reitoria de Pós-Graduação, entre a coordenação e corpo docente, e
entre os membros do corpo docente.

3.  CORPO DISCENTE:

Não se aplica.

4. PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA:

No geral, o corpo docente apresenta uma produção científica regular compatível com um programa em seu
estágio inicial de seu desenvolvimento. A baixa vinculação de alguns itens da produção intelectual com
a área básica do programa se deve ao fato de alguns docentes terem se associado a outros programas de
pós-graduação por necessidade de exercerem atividades de orientação para as quais estavam capacitados
na Universidade. Há um horizonte claro que aponta uma mudança nesse quadro face às associações entre
esses docentes e aqueles cuja produção é vinculada à área básica do programa cuja proporção é
relativamente alta (~ 65%). Assim, pode-se considerar que a produção intelectual do programa é
compatível com a proposta do curso.

5. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E FINANCEIRA:

As Universidades contam com laboratórios específicos onde se desenvolvem as atividades de pesquisa que
dão sustentação à proposta do programa. A quantidade de laboratórios e equipamentos é compatível para
o desenvolvimento das atividades de pesquisa do programa e não constitui preocupação para a
recomendação do programa.
A visão inicial de que o programa dispunha de apenas 3 salas para abrigar os alunos da pós-graduação
foi analisada durante a diligência e não se detectou problemas, visto que existem computadores e
facilidades nos laboratórios do programa que permitem abrigar um número de discentes maior que o
proposto no projeto (11 docentes).

O grupo de docentes tem captado recursos junto aos editais do órgão local de fomento à pesquisa
(FACEP), de editais governamentais (Edital Universal do CNPq) e de outros projetos institucionais (ex.
Rede Cenesp), denotando uma boa capacidade do corpo docente em atrair recursos e expandir os
laboratórios e equipamentos do programa. Tais iniciativas devem ser mantidas e continuamente
incentivadas. Além disso, o programa conta ainda com outras fontes institucionais de captação de
recursos (ex. cursos de especialização e outros recursos internos) que também auxiliam no aporte de
recursos financeiros para a pós-graduação.

Por fim, deve-se destacar o compromisso assumido pela Pro-Reitora de Pós-Graduação em priorizar a
concessão de auxílios na forma de bolsas de estudo para os estudantes no caso de recomendação do
programa. Nessa direção, a Pro-Reitora destacou os entendimentos com a agência de fomento do estado,
FACEP, que também poderá fornecer auxílios dessa natureza como contrapartida do aporte de recursos da
UPE.

6. INTERCÂMBIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES:

As duas instituições mantêm intercâmbio acadêmico com instituições nacionais e internacionais. No
plano nacional observam-se cooperações acadêmicas com a Universidade de São Paulo, Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" e Universidade Federal de Santa Catarina. No plano
internacional, há um programa de cooperação entre a UPE e a Universidade do Porto, Portugal.  Vale
destacar os vínculos que se estabelecem com a comunidade principalmente aquela ligada ao Esporte
Rendimento (atletas, clubes e federações) por conta da Rede Cenesp, sediada na UPE. Ainda que essa
vinculação denote muito mais uma atividade de extensão, nota-se que as rotinas de avaliação e
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vinculação denote muito mais uma atividade de extensão, nota-se que as rotinas de avaliação e
prescrição de treinamento esportivo tornaram-se objeto de investigação e desenvolvimento tecnológico
como é evidenciado em várias linhas de pesquisa do programa. Tais atividades estão em consonância com
um dos preceitos da universidade pública e autônoma: a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e
extensão.

7.  RECOMENDAÇÃO PARA AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL AO CURSO:

As recomendações para ações de apoio são no sentido de que as duas IES, UPE e UFPB atuem conjuntamente
no sentido de materializarem seu compromisso firmado verbalmente com a comissão de diligência dando
apoio financeiro para garantir as condições básicas para funcionamento do programa com ênfase
particular na concessão de bolsas de estudos aos futuros estudantes do programa e auxílio aos docentes
nas suas diferentes atividades de pesquisa e orientação.

Representante de Área
EDUARDO KOKUBUN /UNESP/SP

Representante Adjunto:
HELENICE JANE COTE GIL COURY/UFSCAR

Comissão:

EDISON DE JESUS MANOEL /USP/SP

JUAREZ VIEIRA DO NASCIMENTO /UFSC

PARECER DO CTC SOBRE O MÉRITO DA PROPOSTA

Nível NotaAprovar Data
Sim Conceito 3Mestrado Acadêmico 25-07-2007

Justificativa

O CTC aprova o curso com conceito 3.

O CTC aprova o curso com conceito 3.

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição de tal nota.
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