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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na sala do Núcleo de 1 
Estudos Pedagogicos em Educação Física (NEPEF) do CDS, com inicio às quatorze 2 
horas, aconteceu a reunião ordinária da Câmara de pesquisa do Departamento de 3 
Educação Física do CDS/UFSC, coordenada pela presidente, professora  Drª  4 
Albertina Bonetti, e pelos membros presentes: Prof. Nelson da Silva Aguiar, Prof. Dr. 5 
Elenor Kunz, Prof. Dr. Edio Luiz Petroski, Prof.Ms. Carlos Luiz Cardoso, Prof. Dr. 6 
Giovani de Lorenzi Pires, Prof. Dr. ViKtor Shigunov e Prof. Dr. Edgard Matiello Junior. 7 
Justificou ausência: Profª Ms. Cristiane Ker de Mello. Comunicados da presidente: a) A 8 
presidente comunicou sobre dois processos: Técnicas de Segurança em Atividades de 9 
Aventura e Construção da Carreira Docente no Magistéio Público Estadual, que 10 
apareceram em seu escaninho, processos esses que estavam sumidos. Perguntou 11 
aos membros da Câmara qual posição a ser tomada a qual foi orientada a encaminhar 12 
os mesmos aos requerentes e dar ciência que os projetos seriam analisados na 13 
próxima reunião. Em seguida, foi apreciada a ATA da reunião anterior, que foi 14 
aprovada por unanimidade. Colocada em discussão a ordem do dia: Prof. Dr.  Elenor 15 
Kunz, solicitou alteração de pauta, item 05 para o 01, por necessidade de participar 16 
em outra reunião, solicitação que foi aprovada pelos presentes. Ordem do dia : 1º 17 
Processo nº 23080.018264/2007-57  requerente Prof. Dr. Viktor Shigunov. Assunto: 18 
Relatório Final do Projeto de Pesquisa tendo como titulo “Procedimentos Pedagógicos 19 
dos Treinadores de Modalidades Coletivas”. Relator Prof. Dr. Elenor Kunz, emitiu 20 
parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade; 2º Processo nº 21 
23080.012200/2011-09 requerente Prof. Dr. Edison Roberto de Souza. Assunto: 22 
Projeto de Pesquisa tendo como titulo “Idoso atividade Física e Tecnologia”. Relator 23 
Prof. Carlos Luiz Cardoso solicitou a retirada de pauta, pois o proponente encontra-se 24 
com outro projeto de pequisa “Técnicas de Segurança em Atividades de Aventura” o 25 
qual estava com pendências; 3º Processo nº 23080.045466/2011-58 , requerente Prof. 26 
Dr. Giovani de Lorenzi Pires. Assunto: Projeto de Pesquisa tendo como titulo “Jogos 27 
Olimpicos e televisões abertas quem será ‘mais Brasil’ em Londres/2012”. Relator 28 
Prof. Dr. Jaison José Bassani, emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado por 29 
unanimidade. 4º Processo nº 23080.050801/2011-30,  requerente Profª Drª Tania 30 
Rosane Bertoldo Benedetti. Assunto: Projeto de Pesquisa tendo como titulo “Vida 31 
Ativa: descobrindo caminhos saudáveis”. Relator Prof. Dr. Edio Luiz Petroski solicitou 32 
retirada de pauta e solicitou que desginasse outro relator, pois o mesmo era um dos 33 
pesquisadores. 5º Processo nº 23080.015006/2008-08,  requerente Prof. Dr. Edio Luiz 34 
Petroski. Assunto: Relatório Final do Projeto de Pesquisa tendo como título “Efeitos do 35 
exercício físico em adolescentes com síndrome metabólica”. Relator Prof. Nelson da 36 
Silva Aguiar emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade. 6º 37 
Processo nº23080015867/2008- 08, requerente Prof. Dr. Fernando Diefenthaeler. 38 
Assunto: Relatório Final de Pesquisa tendo como título “Desenvolvimento de um pedal 39 



instrumentado para medição de forças envolvidas no ciclismo”. Relator Prof. Dr. Edio 40 
Luiz Pwtroski recomendou que o processo fosse devolvido ao requerente para que o 41 
mesmo complementasse os dados, pois o relatório que estava anexado era parcial e 42 
que o requerente indicasse os desfechos da produção intelectual na forma de artigos e 43 
patente, se for o caso. 7º Processo nº 23080.030709/2009-39,  requerente Profª Drª 44 
Aline Barbosa Rodrigues. Assunto: Relatório Parcial da Pesquisa “Efetividade de 45 
ações de saúde, atividade física e nutrição em idosos longevos do município de 46 
Antônio Carlos–SC”. Relator: Prof Dr. Edgard Matiello Júnior que emitiu parecer 47 
favorável, o qual foi aprovado por unanimidade. Assuntos gerais:  Prof. Dr. Giovani de 48 
Lorenzi Pires,  fez uso da palavra e solicitou informações sobre a intenção da Câmara 49 
de Pesquisa da Reitoria em estabelecer critérios para destinação de horas de 50 
pesquisa para os docentes. Diante da informação da Presidente de que o assunto foi, 51 
por enquanto, retirado da pauta, o professor solicitou que a Presidente encaminhe 52 
mensagem eletrônica aos professores do DEF com essa informação, já que 53 
anteriormente esse expediente foi usado para consultar os professores sobre o 54 
assunto.  O Prof. Dr. Gilvani Lorenzi Pires, ficou encarregado à apresentar, para 55 
apreciação pela câmara de pesquisa do DEF, uma minuta de formulário para 56 
padronizar os relatórios parciais e finais de pesquisa. O Prof. Dr. Edgar Matiello Junior 57 
salientou a necessidade de ter alguns procedimentos para enviar os relatórios tanto 58 
parciais e finais. Também reforçou a necessidade de cumprimento de normas pré- 59 
estabelecidas para melhor discutir e apresentar relatório substancial e fidedigno com a 60 
realidade dos envolvidos, sua execução e relevância social. O Prof. Dr. Edio L. 61 
Petroski propôs uma discussão no inicio do semestre de 2012, para revisão/alteração 62 
do regimento da Câmara de Pesquisa. A Profª Drª Albertina Bonetti solicitou a palavra 63 
para fazer um relato, que no mês de março de 2011, ao assumir a presidência da 64 
Câmara de Pesquisa do DEF, foi procurada pelo prof. Dr. Sidney F. Farias o qual 65 
solicitava seu processo de pesquisa “Técnicas de segurança em atividades de 66 
aventura”, para tomar ciência do parecer do relator. Nesta ocasião informei-lhe que 67 
esse processo não constava na relação dos projetos recebidos, ao assumir essa 68 
função, uma vez que já havia feito todo levantamento dos processos que estavam em 69 
andamento e daqueles com pendências. Após esse contato, fui ao arquivo morto e 70 
realizei uma vistoria, para averiguar se o mesmo ali se encontrava, não obtive 71 
sucesso. Procurei o relator Prof. Dr. Viktor Shignov que informou que o processo 72 
também não estava com ele. Então procurei o requerente e lhe informei que o 73 
processo não havia sido localizado. Meses depois, mais precisamente no dia 74 
15/12/2011 as 13h45min, ao passar pelo departamento do DEF, encontrei dois 75 
processos: “Técnicas de segurança em atividades de aventura” e “Construção da 76 
carreira docente no magistério publico estadual”. Neste constava a análise do relatório 77 
datada de 24/04/2011. Outra preocupação, citada pela presidente da câmara de 78 
pesquisa do DEF, é que até o momento do dia de hoje 15/12/2011 não recebeu a 79 
portaria que a designa para esta função. Não havendo mais inscritos a Presidente 80 
agradeceu a presença de todos e para constar solicitou e eu, Nelson Aguiar, lavrei a 81 
presente ata. Florianópolis, 15/12/2011. 82 


