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Ao primeiro dia de março do ano de dois mil e doze, na sala de reunião do CDS, com 1 
início às quatorze horas, aconteceu a reunião ordinária da Câmara de Pesquisa do 2 
Departamento de Educação Física do CDS/UFSC, coordenada pela Presidente Profª 3 
Drª Albertina Bonetti e pelos membros presentes: Prof. Ms. Carlos Luiz Cardoso, Profª. 4 
Ms. Cristiane Ker de Mello, Prof. Dr. Edgard Matiello Junior, Prof. Dr. Edio Luiz 5 
Petroski, Prof. Dr. Elenor Kunz, Prof. Dr. Giovani Pires, Prof. Dr. Jaison José Bassani, 6 
Prof. Nelson da Silva Aguiar, Prof. Dr. Viktor Shigunov. Ausente: Profª Drª Nívia Márcia 7 
Velho. Justificou ausência: Profª Drª Aline Rodrigues Barbosa. Comunicados da 8 
presidente: desejou boas vindas aos membros da Câmara, neste ano de 2012; 9 
justificou que não entregou os processos, a serem analisados pelos membros da 10 
câmara, antes do dia 27.02. 2012, pois alguns dos professores ainda estavam de 11 
férias. Na seqüência foi apreciada a ata da reunião do dia 15.12.2011 que foi aprovada 12 
por unanimidade. Colocado em discussão a ordem do dia: A Profª Albertina Bonetti 13 
solicitou a alteração do nº do Processo de nº2012. 0052 para nº 23080.005955/2012-14 
58 e do Processo nº 2012.0054 para nº 23.080.005961/2012-13; o Prof. Dr. Edio 15 
questionou se havia necessidade de estar referendando na ata a titulação dos 16 
Professores, sempre que este se manifestava na reunião e ficou decidido que sim por 17 
tratar-se de documento oficial. Ordem do dia: 1º. Processo nº 23080.050801/2011-18 
30, requerente Profª Drª Tania Rosane Bertoldo Benedetti tendo como título “Projeto 19 
VIA – Vida ativa: descobrindo caminhos saudáveis”. Relator Prof. Dr. Viktor Shigunov. 20 
O Prof. Dr. Viktor solicitou esclarecimento a respeito das horas designadas a Profª Drª 21 
Marize, participante deste projeto, uma vez que a mesma encontra-se de licença para 22 
formação e seu retorno está previsto somente para abril de 2012. O Prof. Viktor 23 
comunicou, também, que anexo ao projeto estava um certificado do Comitê de Ética e 24 
que o mesmo encontra-se em branco, não fazendo referência alguma a pesquisa a ser 25 
analisada, por este motivo não tinha elaborado o parecer. Sendo assim, este projeto 26 
foi retirado de pauta e será encaminhado a requerente, solicitando que a mesma 27 
anexe uma declaração de que a Profª Drª  Marize participaria, com horas, no projeto a 28 
partir de seu retorno para o DEF e, também, anexe o certificado do Comitê de Ética, 29 
devidamente preenchido. 2º. Processo nº 23080.005955/2012-58, requerente Profª 30 
Drª Albertina Bonetti tendo como título do Projeto “(RE) Pensando a Ginástica na 31 
Formação dos Licenciados em Educação Física”. Relatora Profª Cristine Ker Mello 32 
emitiu parecer favorável. Na discussão houve questionamento se as Instituições: 33 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências de Educação 34 
Física e Desporto, Moçambique, Faculdade de Desporto da Universidade Pablo de 35 
Olavide de Sevinha, citadas no Projeto, tinham convênio com a UFSC. A requerente 36 
esclareceu que tinha declarações dos Pesquisadores participantes da pesquisa, 37 
lotados nestas instituições, declarando que estavam cientes da pesquisa. Estas 38 
declarações foi uma exigência do Comitê de Ética. Quanto ao convênio das 39 



Universidades com a UFSC, esclareceu que o convênio com a Universidade Pablo de 40 
Olavide de Sevilla, Espanha, está em tramitação e que as outras Instituições já eram 41 
conveniadas. Após estes esclarecimentos foi solicitado que as declarações fossem 42 
anexadas ao Processo e em seguida votado o parecer favorável da relatadora, o qual 43 
foi aprovado por unanimidade.  3º. Processo nº 23.080.005961/2012-13 , requerente  44 
Profª Drª Albertina Bonetti, tendo como título do Projeto “Autopercepção do estado de 45 
saúde, qualidade de vida e práticas de atividade física em pessoas idosas na cidade 46 
de Florianópolis”. Relator Prof. Nelson Aguiar. O relator comunicou que neste 47 
processo a Profª Drª Marize também fazia parte, mas que no seu parecer tinha 48 
destacado que as horas de pesquisa designadas a esta Profª seriam consignadas 49 
apenas a partir do seu retorno. Em seguida leu o seu parecer favorável, que foi 50 
aprovado por unanimidade. 4º. Processo nº 23080.004814/2112-18 , requerente Prof. 51 
Dr. Jaison José Bassani, tendo como título do Projeto “Currículo e formação de 52 
professores de Educação Física no Mercosul: estudo de situações exemplares no 53 
Brasil, na Argentina e no Uruguai”. Relator o Prof. Dr. Elenor Kunz que emitiu parecer 54 
favorável a aprovação do relatório. Na discussão o Prof. Dr. Édio questionou as duas 55 
horas que o requerente solicitava, pois a pesquisa, para o seu desenvolvimento, exigia 56 
uma participação muito maior que duas horas. O requerente justificou que no Plano de 57 
Atividades, para o semestre de 2012.1, não poderia constar mais horas, uma vez que 58 
também já estava envolvido com outra pesquisa. Foi solicitado ao requerente que 59 
anexe ao processo declaração de aceite das instituições e professores envolvidos.  60 
Em seguida foi colocado em votação o parecer favorável do relator o qual foi aprovado 61 
por unanimidade. 5º. Processo nº 23080.015867/2010-01 , requerente: Prof. Dr. 62 
Fernando Diefenthaeler tendo como título do Projeto “Desenvolvimento de um pedal 63 
instrumentado para medição de forças envolvidas no ciclismo”. Relatório Final de 64 
Pesquisa sendo relator Prof. Dr. Edio Luiz Petroski que emitiu parecer favorável, o 65 
qual foi aprovado por unanimidade.  6º. Processo nº 23080.014943/2011-33 , 66 
requerente Prof. Dr. Markus Vinicius Nahas tendo como título do Projeto “A efetividade 67 
do Projeto Vida Ativa do CDS-UFSC na qualidade de vida dos participantes adultos 68 
com aderência: aspecto satisfação”. Relatório Final da Pesquisa, sendo relator Prof. 69 
Dr. Jaison José Bassani que emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado por 70 
unanimidade.  7º. Processo nº23080.012352/2011-21 , requerente Prof. Dr. Juarez 71 
Vieira do Nascimento tendo como título do Projeto “Perspectivas das atividades de 72 
aventura na natureza em cursos de Educação Física de instituições federais e 73 
estaduais de ensino”. Relatório Final, sendo relator Prof. Dr. Jaison José Bassani, que 74 
emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade. 8º. Processo nº 75 
23080.017658/2008-79, requerente Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento tendo como 76 
título do Projeto “Construção da Carreira Docente no Magistério Público Estadual: 77 
histórias de Vida de Professores de Educação Física”. Relatório Final da Pesquisa, 78 
sendo relatora Profª Drª Aline Rodrigues Barbosa que emitiu parecer favorável, o qual 79 
foi aprovado por unanimidade. 9º. Processo nº 23080.043410/2010-8 8, requerente 80 
Profª Drª Albertina Bonetti tendo como título do Projeto “Mulher com Diabetes Mellitus 81 
Tipo2: estresse e resiliência”. Relatório Final da Pesquisa sendo relatora Profª. Drª. 82 
Nivia Márcia Velho que não estava presente na reunião e não deixou o processo para 83 
outro membro da Câmara fazer a leitura do relato. Sendo, portanto, retirado de pauta. 84 
No item da Pauta nº 10, Revisão do Regimento da Câmara de Pesquisa, a Profª Drª 85 
Albertina solicitou que esta revisão foi transferida para a próxima reunião, uma vez que 86 
já tinha passado duas horas de reunião. O Prof. Dr. Giovani solicitou a palavra e fez o 87 
encaminhamento de que se designasse uma comissão para esta revisão e que fosse 88 
marcada reunião, no mês de Abril, para esta discussão. Nada mais havendo a constar, 89 
eu Albertina Bonetti, lavrei a presente ata. Florianópolis, 01 de março de 2012. 90 


