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NUPAFISE – Núcleo de Pesquisa em Aptidão Física e
Olimpismo de Sergipe

Desde o Jornal de número 14, viemos
com a proposta de apresentar os grupos de pesquisa de
Educação Física do Departamento de Educação da
Universidade Federal de Sergipe. A partir desta edição de
número 17, pretendemos trazer nesta edição e na
próxima, informações acerca dos grupos de pesquisa que
estão ligados ao curso de bacharelado em Educação
Física do DEF-UFS. Assim, nesta edição apresentamos o
NUPAFISE.
O NUPAFISE – Núcleo de Pesquisa em
Aptidão Física e Olimpismo de Sergipe foi criado em
novembro de 2002, a partir da necessidade de agregar
pesquisadores com interesses semelhantes na área de
Atividade Física relacionada à Saúde e suas
especificidades.
Foi fundado pelos Professores Antonio
César Cabral de Oliveira (líder de pesquisa), Afrânio de
Andrade Bastos, Roberto Jerônimo dos Santos Silva,
Randeantony da C. Nascimento, Agostinho Menezes
(UPE) e Jean Toscano (UFAL). Posteriormente, por ser o
único grupo de pesquisas do DEF/UFS e partindo da idéia
do fortalecimento do corpo docente do DEF/UFS, outros
professores e pesquisadores foram agregando valor ao
NUPAFISE.
O Núcleo se caracteriza por ser o
primeiro grupo de pesquisa do Departamento de
Educação Física da Universidade Federal de Sergipe
oficialmente reconhecido pela UFS e pelo Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq e hoje consta com 22
pesquisadores cadastrados na base do Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq.
Uma das peculiaridades do NUPAFISE é
sua relação com as ações de extensão do DEF/UFS, visto
que os professores cadastrados no núcleo e que são
efetivos da UFS, mantêm projetos de extensão como
possibilidade de associação entre produção do
conhecimento e aplicação do conhecimento produzido.
Uma das principais ações realizadas pelo
NUPAFISE foi a criação e gerenciamento, juntamente
com a Prefeitura Municipal de Aracaju, em 2004, do
Programa Academia da Cidade, programa que se tornou
referência internacional na área de Programas
Comunitários de
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Atividade Física, tornando-se base para o Programa
Academia da Saúde, do Ministério da Saúde. As ações
iniciadas e realizadas pelo NUPAFISE no PAC auxiliaram
a criação e aprimoramento de diversos Programas
Comunitários de Atividade Física no Brasil e a inserção
legal do profissional de educação física, através das
portarias do Ministério da Saúde, nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), no Programa de Saúde da Família (PSF)
e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Em 2011, esteve diretamente ligado à criação do
Programa “UFS em Movimento” na Universidade
Federal de Sergipe, programa de extensão que, em
parceria com o DEF, atendia a mais de 1700 alunos,
servidores e comunidade externa em ações de prática
de atividade física regular no âmbito da UFS.
Também em 2011, o NUPAFISE,
através de seus integrantes, juntamente com os
demais Núcleos de Pesquisa ligados às discussões
referentes a Área de Concentração “Atividade Física,
Saúde e Esporte”, estiveram diretamente ligados à
aprovação pela CAPES, em 2012, do Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Federal
de Sergipe e, consequentemente do Mestrado em
Educação Física da UFS.
Considerando ser uma das metas do
Núcleo a disseminação do conhecimento e das
pesquisas realizadas no âmbito da área de “atividade
física relacionada à saúde”, o mesmo promoveu a
realização dos seguintes eventos com participações de
pesquisadores brasileiros e de outros países, e de
grupos e instituições de pesquisa do Brasil e Exterior da
área de atividade física relacionada à saúde:
2003: V Simpósio Nordestino de Atividade
Física e Saúde
2004: I Jornada Sergipana de Atividade Física,
Saúde e Esporte
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2006: II Jornada Sergipana de
Atividade
V Congresso Internacional
de Pedagogia do Esporte e II
Congresso Internacional de
Educação Física e Esporte
Olímpico e Paraolímpico.
Data: 20 a 22 de Novembro.
Local: Universidade Estadual
de Maringá
http://www.mmssolution.co
m/def/cipe2013/hotsite/
V Seminário Edapeci.
Data: 02 a 04 de Dezembro.
Local :UFS
http://www.ufs.br/conteud
o/v-semin-rio-edapeci11575.html
III Seminário de Educação
Física do Pantanal MatoGrossense.
Data: 04 a 07 de Dezembro.
Local: Instituto Federal do
Mato Grosso.
http://www.toinscrito.com.
br/eventos/3sefipa/

Física,

Saúde

e

“Ações interventivas da atividade física
em diversas populações”;

Esporte;
2008: IX Simpósio Nordestino
de Atividade Física e Saúde;
2010: X Simpósio Nordestino de
Atividade Física e Saúde.
Atualmente,
são
líderes de pesquisa os professores Dr.
Antonio César Cabral de Oliveira e o
Prof. Dr. Marcos Bezerra de Almeira, de
forma que, considerando o corpo
docente vinculado ao NUPAFISE, há
uma gama de projetos de pesquisa
sendo desenvolvidos por bolsistas de
Iniciação
Científica
(PIBIC
–
remunerados
e
voluntários)
e
distribuídos entre as (12) linhas de
pesquisa do NUPAFISE, que estão
listadas a seguir:

“Cineantropometria”;
“Desenvolvimento Motor”,;
“Estudos Olímpicos e Paraolimpismo”;
“Fatores determinantes da prática e
rendimento esportivo”;

“Reabilitação,

inclusão

e

esportes

adaptados”;
“Comportamentos de Risco em Crianças
e Adolescentes”;
“Saúde e Qualidade de vida”.

“Adaptações morfológicas e funcionais
à atividade física”;
“Aspectos psicobiológicos da atividade
física e do esporte”;

III Encontro de
pesquisadores iniciantes das
humanidades da UFS.
Data: 19 a 20 de Novembro.
Local: UFS
http://pethistoriaufs.org/ih2013/

“Atividade física relacionada à saúde”,;
“Avaliação

ergogênica

de

plantas

medicinais”;

Está circulando pela internet uma
petição pela participação dos cursos da área das
Ciências Humanas no programa federal Ciência sem
Fronteiras, que concede bolsas para alunos de
graduação, doutorado e pós-doutorado em várias
universidades no exterior. A meta é chegar a 50.000
assinaturas, assine a sua e repasse!
https://secure.avaaz.org/po/petition/Participacao_dos_
cursos_da_area_de_Humanas_no_Ciencia_sem_Frontei
ras/?fbdm

No Brasil e no mundo, o número de produção
científica vem crescendo cada vez mais. Em todo o
mundo, o número de publicações quadruplicou
desde os anos 70 . Mas será que tal crescimento ,
garante o crescimento das áreas científicas? Qual o
rigor destas revistas científicas (periódicos)? Sob
este aspecto, a Folha de São Paulo, publicou uma
matérias mostra o crescente número de
retratações – “despublicações” – de artigos
científicos. Abaixo segue o link da matéria:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/1
36400-cresce-numero-de-artigos-cientificosdespublicados-por-fraude-ou-erro.shtml
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