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Unindo forças seremos fortes!
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Fisioterapia
By joining forces, we will be strong!
Brazilian Association for Research and Graduate Studies in Physical Therapy

Uma sociedade organizada é, reconhecidamente, uma sociedade forte. A Associação Brasileira de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-Ft) foi fundada em 6 de maio de 2005, a partir de uma iniciativa 

coletiva de todos os Programas de Pós-Graduação (stricto sensu), bolsistas pesquisadores do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e dos principais grupos de pesquisa do Brasil, no campo da 

Fisioterapia, durante o I Fórum Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu em Fisioterapia, realizado na 

cidade de São Carlos, em São Paulo.  

A ABRAPG-Ft  tem como finalidades: 

1. promover estudos, análises e discussões para subsidiar as Instituições de Ensino Superior (IES) e centros ou 

institutos de pesquisa na implementação de ações voltadas para o desenvolvimento do conhecimento cientí-

fico e da pós-graduação stricto sensu em Fisioterapia que atenda, com elevado padrão de qualidade e desem-

penho, às demandas de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e artísticos da sociedade brasileira;

2. promover eventos científicos, como congressos, seminários, simpósios e equivalentes, para a discussão e di-

vulgação das propostas relacionadas às atividades de pesquisa e da pós-graduação stricto sensu na área de 

Fisioterapia;

3. representar os pesquisadores e os programas de pós-graduação stricto sensu da área de Fisioterapia, no país, ou 

no exterior, na esfera de sua competência, perante instituições nacionais e estrangeiras, em assuntos relativos 

à pesquisa e ao ensino de pós-graduação em Fisioterapia;

4. propor às instâncias competentes do país sugestões pertinentes à formulação e execução de políticas para o 

desenvolvimento do conhecimento científico e da pós-graduação na área de Fisioterapia;

5. apoiar a Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF), a qual manterá a sua estrutura editorial e sede independentes, 

bem como outros periódicos que possam fortalecer e consolidar a pesquisa e a pós-graduação na área;

6. colaborar com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e respectivos Conselhos Regionais, 

assim como com as demais associações da área sempre que for convidada ou convocada;

7. congregar esforços e estimular o intercâmbio e a cooperação permanentes entre as IES com pós-graduação 

stricto sensu em Fisioterapia, para identificação e atendimento das necessidades nacionais, regionais e locais;

8. subsidiar as representações de área junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-

pes), CNPq, fundações de apoio à pesquisa e demais órgãos e agências de fomento, em suas ações de fomento 

à pesquisa e pós-graduação da área de Fisioterapia.
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Durante o IV Fórum Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu em Fisioterapia, realizado em São Paulo, entre 4 e 6 

de junho de 2008, foi eleita a nova diretoria da ABRAPG-Ft para o período 2008-2010, que ficou assim constituída:

Presidente: Arméle F. Dornelas de Andrade (UFPE/PE)
Vice-presidente: Raquel Rodrigues Britto (UFMG/MG)

Secretário: João Carlos Ferrari Correa (Uninove/SP)
Coordenador Científico: Amélia Pasqual Marques (USP/SP)
Tesoureiro: Tania de Fátima Salvini (UFSCar/SP)

Suplente 1: Aparecida Maria Catai (UFSCar/SP)
Suplente 2: Ricardo de Oliveira Guerra (UFRN/RN)
Suplente 3: Sérgio Teixeira Fonseca (UFMG/MG)

Conselho Fiscal: 
Gardênia M. Holanda Ferreira (UFRN/RN)
Maria das Graças Rodrigues de Araújo (UFPE/PE) 
Erika Mattos Santangelo (UFVJM/MG)

Suplentes do Conselho Fiscal:
Sara Lucia Silveira de Menezes (UFRJ/Unisuam/RJ)
Maria de Fátima Alcântara Barros (UFPB/PB)  
Paulo de Tarso Camilo de Carvalho (Uniderp/MS)

Conselho de Ética:
Rúben de Faria Negrão Filho (Unesp/SP)
Stella Maris Michaelsen (Udesc/SC) 
Rosana Macher Teodori (Unimep/SP) 

Suplentes do Conselho de Ética: 
Carlos Marcelo Pastre (Unesp/SP) 
Anamaria Fleig Mayer (Udesc/SC) 
 Elaine Caldeira de Oliveira Guirro (Unimep/SP)

Comissão Científica do V Fórum: 
Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela (UFMG/MG)
Rinaldo Roberto de Jesus Guirro (USP/SP) 
Raquel Simoni Pires (USP/SP) 
Jefferson Rosa Cardoso (UEL) 
Pedro Dall’Ago (UFRGS/RS)

Suplentes da Comissão Científica do V Fórum: 
Naomi Kondo Nakagawa (Unicid/SP)
Ana Cláudia Mattiello Sverzut (USP/SP)
Mônica Rodrigues Perracini (Unicid/SP)
Luis Vicente Franco Oliveira (Uninove/SP) 
Arthur de Sá Ferreira (Unisuam/RJ)

Além do Fórum que a ABRAPG-Ft promove anualmente ( foram realizados quatro eventos anteriormente, em São Carlos, Belo 

Horizonte, Piracicaba e São Paulo – nessa ordem), o qual se tornou um espaço permanente para discussão da pós-graduação 

stricto sensu e pesquisa em Fisioterapia no Brasil, uma das principais atuações tem sido a articulação política junto aos órgãos de 

fomento e a divulgação da produção científica dos programas de pós-graduação em Fisioterapia.

A atual gestão, que se encontra em fase inicial de organização, tem como objetivo dar continuidade às ações iniciadas pela 

diretoria anterior, além de apresentar propostas específicas, como:

•	 integração/parceria	entre	grupos	para	projetos	multicêntricos	e	para	cooperações	internacionais;

•	 intercâmbio	de	alunos;

•	 espaço	para	divulgação	dos	resumos	de	teses	e	de	dissertações	dos	programas	nacionais	na	RBF	ou	no	novo	site	da	ABRAPG-Ft;

•	 espaço	em	eventos	da	ABRAPG-Ft	para	apresentação	de	teses	e	dissertações.

É importante garantir que a ABRAPG-Ft não seja apenas mais uma associação, mas que seja fortalecida, e que constitua um espaço 

verdadeiro para a consolidação da pesquisa e da pós-graduação em Fisioterapia. Neste sentido, a adesão de todos os pesquisadores é 

fundamental para o crescimento e fortalecimento da área. Os benefícios pessoais advindos do fato de tornar-se sócio desta associação 

podem ser considerados insignificantes frente à importância política de uma associação deste porte e com estas finalidades. 

Assim, é hora de pensar na ABRAPG-Ft como uma arma potente na luta para o crescimento, reconhecimento e consolidação 

da pós-graduação e da pesquisa específicas na área da Fisioterapia. Portanto, convocamos todos a juntar-se a nós nesta luta, 

enviando sugestões, abrindo espaços, tornando-se sócio, mantendo em dia o pagamento da anuidade e, principalmente, tomando 

consciência que só seremos fortes unindo forças!

Armèle F. Dornelas de Andrade

Presidente da ABRAPG-Ft

Raquel Rodrigues Britto

Vice-presidente da ABRAPG-Ft
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