COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
Secretaria Estadual da Bahia (CBCE BA)
cbcebahia@gmail.com
http://www.cbce.org.br/

Ofício 01/2021
À DIRETORIA NACIONAL DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual da Bahia do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte, em 20 de setembro de 2021, e por mim presidida de acordo com a alínea
"a" do Artigo 19, Cap. IV, do Estatuto da entidade, promulga a(s) candidatura(s) da(s)
seguinte(s) chapa(s) ao pleito eleitoral para a gestão da Secretaria Estadual da Bahia do CBCE.
CHAPA(S) INSCRITA(S):
CHAPA 01 - “INOVAÇÃO & INTEGRAÇÃO” - 2020/2021: Chapa inicialmente composta pelos
associados Viviane Rocha Viana (Secretário Estadual), Coriolano Pereira da Rocha Junior
(Secretário Adjunto), Dayane Ramos Dórea (Tesoureira), propõem revigorar a manutenção da
sua esfera científica no âmbito estatal (ameaçada por projetos escusos de poder), inclusive,
garantindo a continuidade de ações promovidas em gestões anteriores, ampliando suas
condições no que tange ao compromisso de miscigenar as experiências científicas válidas e
construídas pelos diferentes coletivos envolvidos neste processo.
O(s) referido(s) plano(s) de ação se encontra(m) anexo(s) a esse ofício.
Não havendo mais candidaturas para o presente pleito, esta comissão determina a imediata
publicação do referido ofício.
Salvador, 06 de novembro de 2021.

Romilson Augusto dos Santos
Presidente da Comissão Eleitoral
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ANEXO(s)
CHAPA 01
CHAPA INOVAÇÃO & INTEGRAÇÃO - 2022/2023
PLANO DE AÇÃO
A chapa intitulada "INOVAÇÃO & INTEGRAÇÃO" apresenta-se para o processo eleitoral da
Secretaria do CBCE-BA, biênio 2022/2023, com a proposta de trabalhar pela manutenção de
elementos fundamentais a ciência do esporte no Estado da Bahia:
i.
ii.
iii.

a produção e formação científica em ciência do esporte;
a formação de política pública de esporte e lazer, como política de estado; e
a capilaridade institucional.

Em tempos de restrições severas ao exercício da ciência no brasil, nos coube a reflexão
profunda sobre o papel do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte na manutenção da sua
esfera científica. Desse modo, optamos por uma proposta de “INOVAÇÃO & INTEGRAÇÃO”
nesta jornada, que após 43 anos, vê-se ameaçada por projetos escusos de poder, os quais
observa a ciência como uma ameaça. Portanto, a presente proposta pretende revigorar esses
elementos no âmbito estatal, inclusive, garantindo a continuidade de ações promovidas em
gestões anteriores, ampliando suas condições no que tange ao compromisso de miscigenar as
experiências científicas válidas e construídas pelos diferentes coletivos envolvidos neste
processo. Assim como, expandir o alcance acadêmico-científico nas suas produções
construídas no âmbito estatal, horizontalizando o debate científico e tecnológico,
harmonicamente, e consoante às ações regimentais instituídas pelo Colégio, as quais visam o
fomento, divulgação e socialização da pesquisa científica.
Dessa forma, para o alcance desses objetivos propomos como plataforma as ações seguintes:
1. Trabalhar para a manutenção dos sócios (pessoas físicas) e ampliação dos sócios
institucionais;
2. Participar ativamente das ações, decisões e rumos do CBCE nacional, bem como, organizar
a participação dos sócios do CBCE-Bahia no XXIII CONBRACE e X CONICE;
3. Realizar em parceria com as instituições de ensino superior a 18ª Jornada Pedagógica e os
Painéis Temáticos como fóruns qualificados de debates e troca de experiências no âmbito da
Educação Física, Esporte e Lazer;
4. Articular aproximações e ações parceiras entre o CBCE e as lideranças comunitárias que
atuam com educação e esporte na Bahia;
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5. Interiorizar as Representações da Secretaria do CBCE-Bahia nos municípios/instituições que
tenham cursos na área de Educação Física e fortalecer os debates científicos junto às
instituições das regiões;
6. Intensificar a participação do CBCE-BA junto ao Conselho Estadual de Esporte e Lazer, na
garantia e manutenção de políticas de esporte e lazer de Estado;
A chapa “INOVAÇÃO & INTEGRAÇÃO” é composta pela professora Viviane Rocha Viana, como
Secretária Estadual, professor Coriolano Pereira da Rocha Junior, como Secretário Adjunto;
pela professora Dayane Ramos Dórea, como Tesoureira.
a) A Prof.ª Viviane é doutoranda em Educação - FACED/UFBA; mestre em Educação e
Contemporaneidade - PPGeduc/ UNEB; especialista em Metodologia do Ensino da
Educação Física e Esporte pela UNEB; licenciada em Educação Física pela UEFS;
professora assistente na UNEB; membro pesquisadora do grupo CORPO-UFBA.
b) O Prof. Coriolano é pós-doutor em história pela Universidade de Lisboa; doutor em
história comparada pela UFRJ; mestre em Educação Física pela Universidade Gama
Filho; licenciado em Educação Física pela UERJ; professor adjunto IV da Faculdade de
Educação da UFBA; professor do Programa de Pós-graduação em Educação da UFBA.
c) A Prof.ª Dayane é mestre em Educação - FACED/UFBA; Especialista em Docência
Superior pela AVM-Faculdade Integrada. Especialista em Educação Física Escolar pela
AVM-Faculdade Integrada. Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade do
Estado da Bahia (UNEB). Especialista em Atividade Física e Saúde no Contexto da
Educação Básica, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Licenciada em Pedagogia
pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Licenciada em Educação Física pela
Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus II); membro pesquisadora do grupo
CORPO-UFBA.
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