FÓRUM NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA,
FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
FÓRUM PG-EF/FONO/FT/TO

Fórum Nacional de Pós-Graduação em Educação Física,
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2007, às quatorze horas, reuniramse os participantes do Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação em
Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Hotel
Cristal, na cidade de Rio Claro, São Paulo, sob a coordenação do Prof. Ricardo
Jacó de Oliveira, Presidente do Comitê Gestor do Fórum, Claudia Regina
Cavalglieri, Maria Claudia Cunha, Lucy Fuscaldi Teixeira-Salmela e Eliane Dias
de Castro representantes das áreas de Educação Física, Fonoaudiologia,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional no comitê gestor. Participaram da reunião os
professores coordenadores de programas e alguns docentes de programas. A
cerimônia de abertura do evento foi realizada as quatorze horas do dia vinte e
cinco de outubro e contou com a presença das seguintes autoridades: Profa.
Dra. Marilza Vieira Cunha Rudge, Pró-Reitora de Pós-graduação da UNESP
representada nesse ato pelo Prof. Dr....................................................., Prof. Dr.
Ricardo Jacó de Oliveira, Presidente do FÓRUM-PG-EF/FONO/FISIO/TO, Prof.
Dr. Eduardo Kokubun, Representante da área 21 CAPES. Na sequência deu-se
inicio à discussão dos itens constantes na pauta. A Avaliação Trienal 2004-2006
foi discutida e detalhada em relação a avaliação dos livros e periódicos. O Prof
Dr. Edson de Jesus Manoel e o Prof. Dr. José Ângelo Barela apresentaram
como a avaliação foi realizada. No período da noite cada área discutiu a sua
indicação para a composição de nomes que concorrerão a representação da
área 21 na CAPES. Na SEXTA-FEIRA dia 26 de outubro a proposta de critérios
para avaliação de qualis livro foi aprovada pela plenária afim de ser remetida
para o representante e desta forma oficializar essa avaliação. Os critérios para
avaliação de periódicos foi objeto de discussão e foram apresentadas algumas
propostas.......e a seguir o representante de área prof. Eduardo Kokubun fez um
relato bem amplo e debateu com a plenária sobre esse processo de avaliação.
Na sequencia foi realizada a discussão sobre a representação da área na
CAPES. Os candidatos que participarão da consulta apresentaram um breve
relato sobre como pretende atuar caso seja eleito coordenador de área na
CAPES. Posteriormente os candidatos Maria Cecilia Martinelli Iorio,
Juarez Vieira do Nascimento e Dirceu Costa foram indicados pelo Fórum para
participarem da consulta. Ficou definido que o voto do fórum recairá sobre esses
três nomes, para os coordenadores de programas ficou definido o indicativo de
votar nesses três nomes e em mais dois nomes a serem indicados caso os
programas assim definam nas sua bases. Em relação ao plano estratégico da
área, a Educação Física informou a todos os participantes que acolheu minuta
elaborada pelo CBCE para fazer parte da documentação a ser trabalhada na
elaboração do PE. A plenária aprovou e indicou nomes para compor uma
comissão que sistematizará e fechará a proposta de PE a ser encaminhada ao
novo representante. Dessa forma, a comissão será constituída pelos Profs.
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Juarez Nascimento, Maria Cecília, Dirceu Costa, Eduardo Kokubun, Helder
Guerra e pelos membros do comitê gestor do Fórum. Ficou definido também que
uma comissão composta pelos docentes Claudio Gobatto, Fernanda Dreux e
Ana Catai irá elaborar um estudo sobre os critérios para avaliar a produção
técnica. Nada mais a tratar essa ata foi lavrada por mim Juarez Vieira do
Nascimento e vai assinada por mim e pelo presidente.
Juarez Vieira do Nascimento
Secretário

Ricardo Jacó de Oliveira
Presidente
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