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EDITORIAL 
 

 

Dra. Tânia Rosane Bertoldo Benedetti 

Professora DEF/CDS/UFSC 

O Centro de Desportos da UFSC em parceria 

com a Associação Brasileira de Ensino da Educação 

Física para a Saúde (ABENEFS) teve o prazer de 

organizar, nos dias 4 e 5 de julho no auditório da 

reitoria, o I Congresso Brasileiro de Ensino da 

Educação Física para a Saúde (COBENEFS), cujo 

tema central foi “A formação do profissional de 

Educação Física para o setor saúde: desafios 

para o século XXI”. O evento contou com a 

participação de, aproximadamente, 200 pessoas das 

diferentes regiões do Brasil, interessadas em debater 

essa temática.  

Esta iniciativa nasceu da recente valorização 

da Educação Física no contexto do Sistema Único de 

Saúde, fato que remeteu a uma reflexão acadêmica 

sobre as concepções de currículo e do perfil desejado 

de egressos com grau de bacharel em Educação 

Física.  

 

 
 

 

Comissão organizadora do I Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para a Saúde - COBENEFS 
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Os objetivos do I COBENFES foram: a) 

articular e apoiar políticas e ações que garantam a 

formação inicial e continuada em Educação Física 

com ênfase à Saúde, em consonância com a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS); b) 

integrar os cursos de bacharelado em Educação 

Física às iniciativas ministeriais e interministeriais, 

para fortalecer a atuação do profissional e o 

desenvolvimento no campo da Educação Física; c) 

disseminar os conhecimentos produzidos na área de 

formação profissional em Educação Física no setor 

saúde; estimular pesquisadores para o 

desenvolvimento de projetos de investigação 

científica que atendam às demandas atuais da 

sociedade e incite o fortalecimento dos cursos de 

graduação e pós-graduação no setor saúde em 

Educação Física e; d) oportunizar aos docentes, 

discentes, profissionais e gestores que estão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem-

trabalho, debate sobre a formação dos profissionais 

de Educação Física para o setor saúde. 

Desde o Pacto pela Saúde, novos cenários 

de prática profissional (atenção primária, atenção 

secundária e atenção terciária em saúde) 

demandaram desafios no mundo do trabalho em 

Educação Física, que, por conseguinte, tem 

implicado em emergentes mudanças na formação 

inicial e continuada do nosso campo. Este caminho 

tem sido facilitado pelas políticas indutoras do 

Ministério da Saúde e da Educação. No universo de 

cursos de Educação Física, as mudanças no intuito 

de aproximações para formação interprofissional 

ainda são tímidas.  

Assim, o COBENEFS oportunizou profícuas 

discussões com desejo de mudanças na área. A 

proposta de realização deste evento foi norteada pela 

interação de três amplos contextos: avanços teóricos; 

desafios metodológicos (ferramentas para atuação) e 

vivências práticas (experiências adquiridas), como 

pressupostos de uma nova concepção.  

Pensamos que o I COBENEFS atingiu os 

objetivos propostos, reforçando a missão de 

contribuir para a integralidade do ensino da saúde na 

formação inicial e continuada de bacharéis em 

Educação Física no Brasil.  

  

 

BRASIL SERÁ SEDE DO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA E 

SAÚDE PÚBLICA 
 

 

É com enorme satisfação que convidamos 

você a participar do 5º Congresso Internacional de 

Atividade Física e Saúde Pública, a ser realizado 

entre os dias 08 e 11 de Abril de 2014 no Rio de 

Janeiro.  

Será a primeira vez que o evento acontecerá 

fora do tradicional eixo América do Norte-Europa-

Oceania. Numa realidade em que 85% da população 

mundial reside em países de renda média ou baixa, é 

fundamental que a saúde pública dê atenção para 

esses locais. 

A realização desse evento no Rio de Janeiro 

é uma clara manifestação da Sociedade Internacional 

de Atividade Física e Saúde de que a saúde global é 

a prioridade. 

A realização do evento no Brasil não é 

coincidência. O país tem seu congresso próprio na 

área de atividade física e saúde desde 1997, possui 

um periódico nacional específico para pesquisas da 

área e conta com uma sociedade científica em fase 

de consolidação. O país é um dos líderes mundiais 

na área de intervenções para promoção da atividade 

física e apresenta produção científica cada vez maior 

em termos de qualidade e quantidade. 

Em ano de Copa do Mundo, visite o Rio de 

Janeiro e troque experiências com colegas do mundo 

todo. Como bônus, desfrute de uma das cidades mais 

maravilhosas do planeta. 

         Pedro Curi Hallal 

Presidente do V ICPAPH 
Mais informações no site: www.icpaph2014.com 
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TÍTULO DE DOUTOR PASSA A SER EXIGIDO PARA NOVOS PROFESSORES DE 

UNIVERSIDADE FEDERAIS 
 

 

Para consertar o que, segundo o próprio 

governo, “foi um erro no projeto” da Lei nº 12.772, a 

presidenta da república publicou uma medida 

provisória com mudanças na lei sobre a carreira 

docente de universidades federais. 

Segundo a Lei nº 12.772, sancionada 

sorrateiramente em 28 de dezembro de 2012 sem 

uma ampla discussão com as instituições envolvidas, 

o ingresso na carreira de professor universitário 

federal se daria no primeiro nível, o de Professor 

Auxiliar, independentemente da titulação do 

candidato. 

Após grande polêmica entre as instituições 

de ensino superior, a consultoria jurídica do MEC 

analisou a situação e concluiu que, da forma como foi 

redigida a lei, os concursos públicos federais 

realizados a partir de 1º de março de 2013 para o 

cargo de professor universitário poderiam exigir 

apenas o título de graduado. 

Assim, vários editais de concursos públicos, 

como o da UFSC e o da UFGD, que exigiam o título 

de doutor para a inscrição no concurso, foram 

cancelados e publicados novamente, exigindo 

apenas a titulação mínima exigida na nova lei. 

Para restituir às universidades públicas a 

autonomia na seleção de professores com títulos de 

pós-graduação, o governo publicou a medida 

provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, que altera 

a forma de ingresso e a estrutura da carreira docente. 

Com a publicação da medida provisória, ao 

invés das classes auxiliar, assistente e adjunto, a 

carreira foi dividida em classes A, B, C, D e E. O 

ingresso no magistério superior ocorrerá sempre no 

primeiro nível (Classe A), mediante aprovação em 

concurso público de provas e títulos, com a 

possibilidade de ser Professor Auxiliar (se graduado 

ou especialista), Assistente-A (se mestre) ou Adjunto-

A (se doutor). Agora, os docentes aprovados no 

estágio probatório do respectivo cargo e que 

atenderem os requisitos de titulação poderão ser  

 

promovidos ao nível inicial da Classe B, com 

denominação de Professor Assistente, pela 

apresentação de titulação de Mestre ou para o nível 

inicial da Classe C, com denominação de Professor 

Adjunto, com a apresentação de titulação de Doutor. 

A medida provisória também institui que o 

concurso público para professor universitário federal 

deve ter como requisito o título de doutor na área 

exigida no concurso, e que a exigência dos títulos de 

mestre, especialista ou graduado poderá ocorrer 

apenas “quando se tratar de provimento para área de 

conhecimento ou em localidade com grave carência 

de detentores da titulação acadêmica de doutor, 

conforme decisão fundamentada de seu Conselho 

Superior”. 

A expectativa é que, com a publicação da 

medida provisória, os concursos públicos nas 

instituições federais de ensino superior que estavam 

parados, por protesto ou para aguardar a alteração 

da lei, devam ser realizados no próximo semestre.  
    

Este artigo foi escrito com base nas publicações do Diário Oficial (edições 

dos dias 14 e 15/05/2013) e, das informações publicadas Portal Brasil no 
dia 16/05/2013. O mesmo foi publicado no site: 

pós-graduando.com (acessado no dia 16/06/2013). 

 
 

EVENTOS IMPORTANTES 
 

 

 

EVENTOS Local (Data) Deadline 

Congresso Internacional 

de Sports, Fitness e 

Saúde 

Belo Horizonte 

(15 a 17/08/13) 

 

31/07/13 

36º Simpósio 

Internacional de Ciências 

do Esporte 

São Paulo 

(03 a 05/10/13) 

 

15/07/13 

IV Congresso 

Internacional de Jogos 

Desportivos 

Florianópolis 

(06 a 08/11/13) 

 

12/08/13 

IX Congresso Brasileiro 

de Atividade Física e 

Saúde 

Curitiba 

(13 a 16/11/13) 

 

18/08/13 

5th International Congress 

on Physical Activity an 

Public Health 

Rio de Janeiro 

(08 a 11/04/14) 

 

27/10/13 
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NUPAF TEVE REPRESENTANTE EM 

CONGRESSO INTERNACIONAL 
 

 
 

Entre os dias 26 e 29 de junho, o doutorando 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

do CDS/UFSC Alexsander Vieira Guimarães, 

participou do 18th annual Congress of the European 

College of Sport Science, na cidade de Barcelona, 

Espanha, onde apresentou o trabalho intitulado: 

“Functional limitation and associated factors: data 

from brazilian elderly”. 

Este evento é realizado pelo Colégio Europeu 

de Ciência do Esporte que, desde sua criação, visa 

contribuir para a unificação da área. No entanto, o 

enorme crescimento na área produziu o contrário, ou 

seja, maior fragmentação. Surgem então as 

questões: “É possível unificar essas áreas 

fragmentadas? Existem princípios comuns que as 

unem?” Eles acreditam que sim e, explicam que 

apesar do reducionismo dominar as pesquisas por 

mais de um século e gerar conhecimento para a área, 

está cada vez mais claro que a função biológica 

raramente é atribuída a uma molécula individual.  

As características mais biológicas 

normalmente surgem de interações complexas entre 

proteínas, células, organismos, grupos, sociedades. 

Desta maneira, os organizadores do evento 

acreditam que um dos principais desafios no século 

vinte e um é entender a estrutura e a dinâmica 

dessas interações complexas, pois isso irá fomentar 

a compreensão entre as diferentes disciplinas 

científicas.  

Com base nessa linha de pensamento, o 

objetivo central desta edição do congresso foi auxiliar 

a ciência do esporte na compreensão de nós 

mesmos, não apenas como parte de um mundo 

técnico, mas como partes de um todo que interagem 

de maneira consistente e coerente: a natureza. 

 

 Assim será possível contribuir para 

desenvolvimento de abordagens globais em 

diferentes áreas especializadas, com intuito de 

fornecer uma visão mais ampla da ciência do esporte. 
 

 

QUALIFICAÇÕES  
 

 

No dia 15 de julho de 2013, o Programa de 

Pós-Graduação Em Educação Física do CDS/UFSC, 

recebeu a presença ilustre do Prof.º Dr. Jorge 

Augusto Pinto da Silva Mota, da Universidade do 

Porto (Portugal). O mesmo fez parte da comissão 

examinadora das bancas de qualificação dos alunos 

do curso de Pós-Graduação em Educação Física, à 

nível de doutorado. Parabenizamos os alunos e, 

abaixo, relacionamos as qualificações realizadas: 

Título do projeto de tese: "Estabilidade da atividade física e de 

comportamentos sedentários da idade pré-escolar à idade 

escolar" 

Autor: Simone S.H Barros; Orientador: Markus V. Nahas 

Horário: 10 hs 

Título do projeto de tese: "Influência do nível de atividade física 

e da adiposidade corporal na fase pré-escolar em relação ao 

desempenho da coordenação motora na fase escolar" 

Autor: Carla M. Hardman; Orientador: Mauro V.G. Barros 

Horário: 14 hs 30 min 

Título do projeto de tese: "Componentes da atividade física e do 

tempo de tela em adolescentes de Pernambuco, Brasil: estudo 

comparativo de dois inquéritos (2006 e 2011)" 

Autor: Jorge Bezerra; Orientador: Adair S. Lopes 

Horário: 16 hs 30 min 
 

  

NOTÍCIAS 
 

- O NuPAF informa que dois de seus integrantes foram 

aprovados no concurso para professor efetivo do 

CDS/UFSC. Parabéns Giovâni Firpo del Ducca e Aline 

Gerage! 

- Deraldo Oppa defendeu sua dissertação e é o mais novo 

Mestre do NuPAF.  

- O integrante do NuPAF Rafael Borges da Costa 

apresentou seu trabalho de conclusão de curso. 

- O professor Dr. Marcus Nahas lançou a 6ª edição do 

livro: Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Os 

exemplares estão à venda no NuPAF.  
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