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A ABRAPG-Ft – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia – é o resultado do
crescimento da área de Fisioterapia. Esta, recente, só nos últimos anos vem crescendo, o que se expressa nos
números de fisioterapeutas com mestrado e doutorado, de publicações e de programas de pós-graduação
stricto sensu. Nasceu daí a necessidade de criação de uma associação para servir de elo entre os acadêmicos
e de alavanca para o crescimento da área.
Fundada em 2005 durante o I Fórum Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, realizado em
São Carlos SP, por iniciativa de pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, a ABRAPG-
Ft tem as seguintes finalidades:
• Promover estudos e discussões para subsidiar as Instituições nas ações voltadas para o desenvolvimento

cientifico e da pós-graduação;
• Promover eventos científicos para a divulgação da pesquisa e da pós-graduação;
• Representar pesquisadores e programas de pós-graduação perante instituições nacionais e estrangeiras, em

assuntos relativos à pesquisa e a pós-graduação;
• Propor sugestões à formulação e execução de políticas para o desenvolvimento científico;
• Apoiar a Revista Brasileira de Fisioterapia e outros periódicos que possam fortalecer a pesquisa e a pós-

graduação;
• Colaborar com o Coffito, Crefitos e associações;
• Estimular a cooperação entre os programas de pós-graduação;
• Subsidiar as representações da área junto aos órgãos e agências de fomento.
Durante o IV Fórum Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, realizado em São Paulo em
junho de 2008, foi eleita a nova diretoria da ABRAPG-Ft para o período 2008-2010, que ficou assim constituída:
• Presidenta: Arméle Dornelas de Andrade (UFPE)
• Vice-presidenta: Raquel Rodrigues Britto (UFMG)
• Secretário: João Carlos Ferrari (Uninove, SP); suplente: Aparecida Catai (UFSCar)
• Coordenadora científica: Amélia Pasqual Marques (USP); suplente: Ricardo Guerra (UFRN)
• Comissão científica: Jefferson Cardoso (UEL, PR), Luci Teixeira-Salmela (UFMG), Pedro Dall’Ago (UFRGS),

Raquel Pires (USP), Rinaldo Guirro (USP); suplentes: Ana Cláudia Sverzut (USP), Arthur Ferreira (Unisuam,
RJ), Luís Vicente Oliveira (Uninove), Mônica Perracini (Unicid), Naomi Nakagawa (Unicid, SP)

• Tesoureira: Tânia Salvini (UFSCar); suplente: Sérgio Fonseca (UFMG)
• Conselho fiscal: Erika Santangelo (Unitri, MG), Gardênia Holanda (UFRN), Maria das Graças Araújo (UFPE);

suplentes: Maria de Fátima Alcântara (UFPB), Paulo de Tarso Carvalho (Uniderp, MS), Sara Lucia Menezes
(UFRJ)

• Conselho de ética: Rosana Teodori (Unimep, SP), Rúben Negrão Filho (Unesp), Stella Maris Michaelsen
(Udesc, SC); suplentes: Anamaria Mayer (Udesc), Carlos Pastre (Unesp), Elaine Caldeira Guirro (Unimep).

Para que a ABRAPG-Ft constitua espaço para a efetiva consolidação da pesquisa e da pós-graduação em
Fisioterapia, é necessária a adesão de todos. Todos têm papel importante nesse desafio: associe-se, mantenha
em dia o pagamento da anuidade, participe efetivamente, envie sugestões. Aqueles que ocupam cargos
administrativos que possam contribuir para os objetivos propostos juntem-se a nós, para construirmos um
lugar de destaque da Fisioterapia brasileira no cenário mundial.
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