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Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, na sala de reuniões do 1 
Centro de Desportos/UFSC, com início às dez horas, aconteceu a reunião ordinária da 2 
Câmara de Pesquisa do Departamento de Educação Física do CDS/UFSC, 3 
coordenada pela sua presidente, Profª Drª  Albertina Bonetti. Presentes: Profª Ms. 4 
Cristiane Ker de Melo, Prof. Dr. Elenor Kunz, Profª Drª Aline Rodrigues Barbosa, Prof. 5 
Nelson Aguiar, Carlos Cardoso, Prof. Dr. Viktor Shigunov, Profª Drª Nívea Velho, Prof. 6 
Dr. Edgard Matiello Junior e Prof. Dr. Giovani Pires.    Comunicados da Presidente: a) 7 
informou sobre a necessidade de ficarem claras as atribuições da Presidente da 8 
Câmara de Pesquisa do DEF e da Coordenadora de Pesquisa da CDS; b) Diferença 9 
constatada na forma de apresentação de projetos entre a legislação da UFSC e o 10 
regimento da Câmara precisará ser discutida futuramente. A seguir, foi apreciada a ata 11 
da reunião anterior e, com pequenas correções, aprovada por unanimidade. Colocada 12 
em discussão a ordem do dia, foram feitas as seguintes alterações: a) Processo nº 13 
23080.02288/2011-89, cujo requerente é o Prof. Dr. Edison Roberto de Souza, foi 14 
retirado de pauta a pedido do relator, Prof. Ms. Carlos Luiz Cardoso; b) incluído o 15 
pedido de indicação de nomes pelo Diretor do CDS para homenagem como 16 
pesquisador do ano; c) incluída deliberação sobre procedimentos a respeito de 17 
projetos com pendências. Ordem do dia:  1. Processo nº 23080.021578/2008-18 , 18 
requerente: professor Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, assunto: relatório final do 19 
projeto “Índices fisiológicos obtidos em teste progressivo contínuo de laboratório e 20 
intermitente de campo em jogadores de futebol”. A relatora, Profª Drª Aline Rodrigues 21 
Barbosa, emitiu parecer favorável que foi aprovado por unanimidade. 2. Processo nº 22 
23080.015868/2010-47, requerente: Profª Drª Cintia de La Rocha Freitas, assunto: 23 
relatório parcial e pedido de prorrogação do projeto “Perfil dos praticantes e análise 24 
das atividades desenvolvidas nos projetos de extensão Aquafitness e Hidro e 25 
Ginástica do Centro de Desportos da UFSC”. O relator, Prof. Dr. Edgard Matiello 26 
Júnior, emitiu parecer favorável que foi aprovado por unanimidade, ficando o projeto 27 
prorrogado até julho de dois mil e doze. 3. Sobre a consulta para indicação de nomes 28 
para escolha do pesquisador do ano do CDS, a Câmara deliberou, por maioria, que 29 
entende não ser sua essa atribuição, devolvendo a indicação à Direção do Centro e 30 
sugerindo que seja encaminhada à pós-graduação, tendo em vista os critérios 31 
dispostos no of. circ. n. 01/2011/PRPE, de 25/02/2011. 4. Em relação aos projetos 32 
com pendências, a Câmara deliberou, por maioria, informar à chefia do DEF o quadro 33 
geral de pendências; informar aos professores do DEF (por email) que, conforme 34 
regimento da Câmara, aqueles que têm pendências não poderão submeter novos 35 
projetos e que a Presidente da Câmara fará essa conferência quando receber algum 36 
novo projeto. Assuntos gerais: não houve manifestações com pedido de registro. Para 37 
constar, a Presidente solicitou e eu, Giovani Pires, lavrei a presente ata. Florianópolis, 38 
8/7/2011. 39 


