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VI Fórum Nacional de Pós-Graduação em Educação Física, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

Ao dia sete do mês de maio de dois mil e oito, às nove horas, reuniram-se os 
participantes do Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação em 
Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Hotel 
Caiçara, na cidade de João Pessoa - Paraíba, sob a coordenação do Prof. 
Ricardo Jacó de Oliveira, Presidente do Comitê Gestor do Fórum, Claudia 
Regina Cavalglieri, Maria Claudia Cunha e Lucy Fuscaldi Teixeira-Salmela, 
representantes das áreas de Educação Física, Fonoaudiologia e Fisioterapia no 
comitê gestor. Participaram da reunião os professores coordenadores de 
programas e alguns docentes de programas. A cerimônia de abertura do evento 
foi realizada às nove horas do dia sete de maio do ano de dois mil e oito e 

contou com a presença das seguintes autoridades: Prof. Dr. Isac Medeiros, Pró-
Reitor de Pós-graduação da UFPB, Prof. Dr. Ricardo Jacó de Oliveira, 
Presidente do FÓRUM-PG-EF/FONO/FISIO/TO, Prof. Dr. Dirceu Costa, 
Representante da área 21 CAPES, Prof. Dr. Mauro Virgílio e o Prof. Dr. Amilton 
da Cruz Santos, Coordenador e Vice-Coordenador do Programa Associado em 
Educação Física da UPE/UFPB, respectivamente. Na seqüência deu-se início à 
discussão dos itens constantes na pauta. Assim, no período da manhã, o Dr. 
Dirceu Costa, Coordenador da área 21 junto à CAPES falou dos desafios e 
novas metas da CAPES com relação à Avaliação dos Programas de Pós-
Graduação no atual triênio, apresentando um panorama das modificações na 
estrutura administrativa da CAPES e as projeções aos processos de avaliação. 
No período da tarde, o Dr. Juarez Nascimento, Coordenador Adjunto apresentou 
desafios e as propostas de avaliação de periódicos que estão em discussão na 
CAPES. Após ampla discussão e o tempo restrito para deliberações acerca do 
assunto, ficou decidido que os Coordenadores dos Programas poderão enviar 
sugestões quanto aos critérios de estratificação do Qualis periódicos até o dia 31 
de Maio de 2008. Na sequência, a Dra Yara Maria de Carvalho falou do Qualis 
Livro, evidenciando os atuais critérios de avaliação de livros, bem como está 
atualmente organizada a comissão de avaliação e as ações de implementação 
dessas avaliações. Houve debate com a plenária, visando minimizar dúvidas e 
propor sugestões para futuras mudanças nos processos técnicos e operacionais 
na avaliação dos livros. No dia 09 de Maio, os trabalhos iniciaram às 09:00 horas 
com o Dr. Ricardo Jacó de Oliveira fazendo um relato da trajetória do Fórum, 
antecipando o processo de eleição do novo conselho gestor e indicação do novo 
Presidente do Fórum da área 21. Dessa forma, deu-se início à eleição, com o 
presidente apresentando as regras previstas no estatuto. A área da 
fonoaudiologia indicou a Dra. Eliane Schochat para presidente do Fórum. 
Nenhuma outra área apresentou indicação para presidente. O Dr. Ricardo Jacó 
de Oliveira lembrou que a área da Educação Física não indicou candidato à 
Presidência do Fórum, uma vez que havia uma predisposição para o rodízio da 
presidência do fórum, entre as áreas. Para o comitê gestor, a Educaçào física 
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encaminha a Dra Claudia Regina Cavaglieri, a fonoaudiologia indicou a 
continuidade da Dra Maria Claudia Cunha e a fisioterapia indicou a Dra Lucy 
Fuscaldi Teixeira Salmela. Houve aclamação às indicações, finalizando os 
trabalhos de eleição. A Dra Vilma Nista manifestou-se elogiando os trabalhos do 
Dr. Ricardo Jacó de Oliveira à frente do Fórum nesses últimos quatro anos. A 
Dra Monica Britto Pereira também teceu elogios aos trabalhos do Fórum. Nada 
mais havendo a tratar, a presente ata lavrada por mim, Dr. Ricardo Jacó de 
Oliveira, presidente do Fórum Nacional de Pós-Graduação em Educação Física, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 


