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No último biênio (2019-2021) a secretaria estadual eleita no Mato Grosso do Sul foi formada 

pela chapa “Avante” e teve como principais propostas de gestão: “Divulgação do nome CBCE no 

Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente nos cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) 

em EducaçãoFísica; -Aumento do quadro de associados em Mato Grosso do Sul; -Continuidade e 

intensificação da produção acadêmica vinculada ao CBCE/MS; -Planejamento, organização e 

realização da programação do CBCE na próxima Reunião Anual da SBPC, que ocorrerá em Campo 

Grande-MS, em julho de 2019. Esta é a proposta de gestão de nossa chapa, que ora se submete à 

eleição para formação da Secretaria Estadual do CBCE em Mato Grosso do Sul, biênio 2019/2021” 

(CHAPA AVANTEM, 2018). 

A partir da consideração das propostas da chapa anterior, nós da chapa “Educação Física, 

Democracia e Ciência”, ressaltamos a importância das chapas anteriores e parabenizamos por todo 

o trabalho do último biênio. Como forma de avançarmos nas pautas científicas e políticas no 

contexto atual da Educação Física temos propostas de mudanças para o próximo biênio.  

Nossas propostas buscam uma maior aproximação da Secretaria Estadual do CBCE-MS com 

as instituições de ensino superior e da rede básica de ensino do estado de Mato Grosso do Sul. 

Sabemos da importância dos debates científicos e da formação política dos professores nos 

diferentes níveis de enino. Dessa forma, a ampliação dos diálogos com os(as) professores(as) é de 

fundamental importância, sobretudo com o avanço do Conselho Regional de Educação Física 

(CREF/MS) na atuação da rede de ensino. Nossa chapa se manifesta contrariamente a esse avanço, 

uma vez que o setor tem o Ministério da Educação (MEC) como instituição reguladora.  

A ênfase central da nossa chapa será o estímulo do debate sobre a produção do conhecimento 

da área de Educação Física, políticas públicas, democracia e ciência. Nosso objetivo é criar 

encontros para o fomento das discussões científicas e políticas  no estado de Mato Grosso do Sul, 

com aproximação de diálogo com a Direção Nacional do CBCE, e com consideração do momento 

atual das políticas públicas em educação física, esporte e lazer. Os posicionamentos  científicos e 

políticos serão constantes nessa nova gestão, com o objetivo de reestruturar os debates críticos e 

acadêmicos da Educação Física. 



Ações previstas para o biênio 2022/2024: 

 

 

• Realizar atividades de mobilização para divulgação das ações do CBCE, no contexto nacional e 

estadual, com o objetivo de divugar a instituição e ampliar o corpo de associados(as) da Secretaria 

Estadual nos diferentes municípios de Mato Grosso do Sul 

• Defender a  E d u c a ç ã o  F í s i c a ,  a  democracia e a ciência na produção de conhecimento da 

Educação Física, com ênfase na ampliação de espaços de diálogos com os grupos de estudo e 

pesquisa, instituições de ensino superior e rede de ensino.  

• Realizar reuniões, seminários e/ou encontros estaduais e regionais; 

• Promover uma maior aproximação entre a Secretaria Estadual e a Direção Nacional do CBCE, com 

a divulgação das principais ações da instituição.  

• Contribuir na divulgação, no planejamento e organização do Congresso Centro-Oeste de Ciências 

do Esporte, com o objetivo de promover a instituição em âmbito regional.  

• Reestruturar uma campanha para ampliar o número de sócios, com a realização de contato com 

associados(as) do CBCE, ativos e inativos dos último biênio.  

• Divulgar e incentivar aos associados sul matogrosses a participação no XXIII CONBRACE/VIII 

CONICE 

• Fomentar a organização de publicações científicas com a participação efetiva dos associados do 

Estado de Mato Grosso do Sul em periódicos vinculados ao CBCE, bem como organização de livros; 



Chapa “Educação Física, Democracia e Ciência” 

 

 

Secretário: Dirceu Santos Silva - Doutor em Educação Física pela UNICAMP, com estágio 

doutoral na University of Southampton (2012-2016). Mestre em Educação Física pela Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) (2010-2012). Graduado em Educação Física pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) (2006-2010). Professor da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS), vinculado ao curso de graduação em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), 

e Pós-graduação Strictu Senso (Mestrado e Doutorado) em Educação (PPGEdu-UFMS). Líder do 

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte, Lazer, Educação e Saúde (GPPPELES-UFMS). 

Atualmente é Coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 

área de Educação Física. Foi Chefe de seção de orientação, avaliação e monitoramento de ações de 

esporte da UFMS (2017-2018). Foi Formador do Programa Segundo Tempo, vinculado ao 

Ministério do Esporte (2014-2014). Foi Professor do Programa Segundo Tempo Universitário da 

UFMS (2019-2020). Tem experiência em Políticas Públicas de Educação, Esporte, Lazer e Saúde. 

 

Secretário adjunto: Breno Brey D'auria - Bacharel em Educação Física pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina- UDESC (2018). Especialista em Futebol e Futsal: as Ciências do Esporte 

e a Metodologia do Treinamento pela Estácio (2019). Atualmente é acadêmico do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul- UFMS e do 

mestrado no Programa de Pós Graduação em Educação (PPGEDU-UFMS). Membro do 

Observatório de mídias, tecnologias digitais e práticas corporais (REMIX) e do grupo de pesquisa 

em Políticas Públicas de Esporte, Lazer, Educação e Saúde (PPELES). 

 

Tesoureiro: Juliana Marta Antunes Ramos - Mestranda em Educação (2021) na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Linha de Pesquisa História, Política e Educação. 

Especialista em Esporte, Educação e Inclusão (2010) pela Associação Educacional do Vale do Itajaí. 

Graduada em Educação Física (2007) pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

Atuou como coordenadora de núcleo do Programa Segundo Tempo/ME/Campo Grande - MS (2009-

2010). Nos anos de 2012 a 2014 foi coordenadora pedagógica do Programa Segundo 

Tempo/ME/Campo Grande - MS. Desde 2012 é professora efetiva da Secretaria Municipal de 

Educação SEMED/Campo Grande/MS. Atualmente trabalha na Fundação Municipal de Esportes 

(Funesp) Campo Grande/MS. Membro do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte, 

Lazer, Educação e Saúde (GPPPELES-UFMS). 

 



Coordenador de Comunicação, eventos e divulgação: Anderson Volpato de Paiva - Mestrando 

em Educação (2021) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Linha de Pesquisa 

História, Política e Educação. Fui aluno Especial na disciplina: Educação Especial e processos de 

escolarização(2015) no programa de pós-graduação stricto sensu mestrado profissional em 

Educação pela Universidade Estadual em Mato Grosso do Sul (UEMS). Pós-graduação Lato sensu 

em Pedagogia Crítica da Educação Física (2010) pela Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul(UFMS). Possui graduação em licenciatura e atuação plena de Educação Física(2007) pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul(UFMS). Atuo como professor na Prefeitura Municipal 

de Campo Grande, gestor técnico esportivo da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e docente 

no Centro Universitário Unigran Capital vinculado ao curso de graduação em Educação Física com 

experiência nas disciplinas :História e Filosofia da Educação Física, Ginástica Geral, Atividades 

Aquáticas II, Didática da Educação Física, Handebol, Ginástica de Academia e Políticas Públicas 

 

Atenciosamente, 

Dirceu Santos Silva 


