
      À toda comunidade da Educação Física do estado do Pará, apresentamos nossa
Chapa “SEM MEDO DE SER FELIZ: pela ciência sempre na luta!” concorrente às
Eleições da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.

      A eleição do CBCE Pará (2022) acontece em um cenário nacional de retrocessos
econômicos, sociais, políticos e ambientais, que tem impactado de forma multifacetada a
vida do povo brasileiro. As implicações dessa série de retrocessos se dão em decorrência
do aprofundamento da crise do modo de produção capitalista e atingem direta e
indiretamente as formas de sobrevivência da população, seja a partir do aumento do
endividamento familiar, queda do poder de compra e situações ainda mais lamentáveis
como as filas de osso expressando o aumento da fome e da pobreza.
      O Brasil, particularmente, atravessa um governo de extrema direita que desde a
campanha de 2018 estimula conflitos entre classes, gêneros e etnias, disseminando o
ódio e a violência. Violência essa expressa de diferentes formas, seja por meio do
desmantelamento dos órgãos de proteção ambiental, o desinvestimento na educação
pública, o estímulo ao massacre aos povos originários e, ainda, na forma negacionista
com que encarou a pandemia de Covid-19, que vitimou mais de 680 mil vidas em nosso
país. 
      De forma similar, este governo investe no ataque à ciência, à saúde e à educação com
o intuito de manter a população na mais profunda ignorância, visando a sua dominação.
Ataque esse realizado pela disseminação de fake news, a fim de enfraquecer a validação
popular ao conhecimento científico e também por meio dos diversos cortes e bloqueios
econômicos que sufocam os nossas Instituições de Ensino e que enterraram toda
estrutura das políticas de esporte e lazer no país, com expressão máxima no desmonte do
Ministério do Esporte.
      Diante de todo o contexto apresentado, e considerando que a região Norte continua
sendo uma das frações territoriais do país com menores Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) e Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a existência da
Secretaria do CBCE no estado do Pará, de forma orgânica e articulada, é uma tarefa
imperiosa de resistência aos constantes ataques à educação e à ciência, que deve
sobretudo, deve pautar o avanço acadêmico-científico na área da educação física e
ciências do esporte, vide o fortalecimento dos grupos de pesquisa, suporte aos
associados e ampliação da intervenção da Secretaria Estadual junto às instituições de
ensino. 
      Dessa forma, apresentamos abaixo nosso programa de gestão para o período para a
secretaria do CBCE/PA durante o biênio 2022-2024:
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PROGRAMA DE GESTÃO - RELAÇÃO COM OS ASSOCIADOS, POLÍTICA FINANCEIRA E
CIENTÍFICA

 
      Entre nossas ações de relacionamento com os associados constam levantamentos, via
questionários online sobre as demandas que estes sugerem para reuniões, formações,
etc. Assim, pretendemos manter trabalho de base remoto levantando as necessidades
acadêmico-científicas dos nossos pares para determinarmos os rumos das formações e
palestras trimestrais a serem promovidas de forma remota com transmissão para todo o
estado do Pará.
      De maneira presencial, pretendemos visitar os locais de trabalho e instituições
formadoras de nossos associados estimulando nestes locais uma campanha visual de
existência e resistência do CBCE/PA, para disseminação de sua função e importância à
suas formações educacionais e atuações profissionais.
      No mais, pretende-se manter a divulgação do CBCE/PA nas redes sociais de forma
efetiva, movimentada, compartilhando oportunidades de formação, participação e
publicação em eventos científicos regionais e nacionais. 
      No que tange a política financeira, durante as visitas aos locais de trabalho dos
associados, pretendemos fazer permanentemente a campanha de novas associações,
incluindo pelo convencimento das instituições aderirem à associação, como secretarias,
sindicatos, movimentos sociais e IES públicas e privadas da região. Além de estimular a
quitação de anuidade aos já associados para além dos momentos de participação nos
eventos organizados pelo CBCE, reiterando e conscientizando de sua importância.
      Quanto à política científica, está em nossa proposta principal estimular a construção
do Encontro Anual dos Grupos de Pesquisa em Educação Física do estado do Pará de
forma híbrida. O compartilhamento de experiências e pesquisas já finalizadas, em
andamento e em prospecção devem ser disseminadas ao público em geral e entre os
grupos de pesquisa a fim de sintetizar experiências e levantar novas demandas.
      A articulação pela realização Bianual do Congresso Norte Brasileiro de Ciências do
Esporte (CONCENO) é fixa em nosso horizonte de política científica a fim de congregar a
disseminação científica de nossa região. 
      Por fim, manter a secretaria estadual em articulação com a Direção Nacional (DN), com
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e em diálogo constante com
secretarias regionais a fim de compartilhar e capturar experiências exitosas para a
existência substancial de nossa secretaria.
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     APRESENTAÇÃO DA CHAPA: 
“SEM MEDO DE SER FELIZ: pela ciência sempre na luta!”

 
           

 

SECRETARIA: 
GISELLE DOS SANTOS RIBEIRO - 
http://lattes.cnpq.br/1066711547153335

 
Mestra em Educação (PPGED/UFPA) na linha de Políticas públicas Educacionais. Especialista em
Pedagogia da Cultura Corporal (UEPA). Licenciada em Educação Física (UEPA). Foi bolsista do
Observatório da Educação - OBEDUC, Projeto de pesquisa - Políticas da Expansão da Educação
Superior. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Financiamento da Educação Superior (UFPA)
e membro do Grupo de Pesquisa RessignificaR: Experiências Inovadoras na Formação de
Professores e Prática Pedagógica em Educação Física (UEPA). Foi professora da educação básica na
Escola de Aplicação da Ufpa (2019-2021), é atualmente docente substituta na Universidade do
Estado do Pará e celetista nas Faculdades Faci Wyden e FAM (Abaetetuba - PA) atuando nos cursos
de Educação Física. É bolsista de Pesquisa Produtividade da Faci Wyden

 
 
 SECRETARIA ADJUNTA: 

LARISSA NUNES DE OLIVEIRA – 
http://lattes.cnpq.br/9920649657735484

 
Graduada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Pará – UFPA.
Especialista em Educação Física Escolar e Inclusão pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci -
UNIASSELVI. Especialista em Bases Fisiológicas do Treinamento Personalizado e Nutrição Esportiva
pela Faculdade IBRAS de Brasília. Integrante da Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física,
Esporte e Lazer LEPEL UFPA/Belém. Integrante do Laboratório de Neurociências e Comportamento
- LaNeC/Unifesspa. É atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em Neurociências e
Comportamento - PPGNC/Ufpa 
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     APRESENTAÇÃO DA CHAPA: 
“SEM MEDO DE SER FELIZ: pela ciência sempre na luta!”

 
           

 

TESOURARIA: 
MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JÚNIOR - 
http://lattes.cnpq.br/3015948909773508

 
Mestre em Educação (2016) pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do
Estado do Pará (PPGED/UEPA). Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela
Universidade do Estado do Pará - UEPA(2013). Professor efetivo do município de São Miguel do
Guamá (PA). Professor voluntário na função de coordenador pedagógica do Grupo de Pesquisa e
Extensão Pará Leitura Vai-Quem-Quer (vinculado ao Núcleo de Educação Popular Paulo Freire -NEP
da UEPA): contribuindo com a construção e desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão
relacionadas a práticas pedagógicas na educação do campo, em especial a educação ribeirinha.
Atuou como professor do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação e Tecnologia da
Amazônia (FAM)/Abaetetuba-PA. Membro Pesquisador Técnico do Grupo de Pesquisa Ressignificar
- Experiências Inovadoras na Formação de Professores e Prática Pedagógica em Educação Física
(UEPA). Pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e
Lazer da Rede CEDES do Estado do Pará (Secretaria Especial do Esporte). Estudos voltados às
seguintes temáticas: Formação de Professores; Políticas Públicas Educacionais; Práticas
Pedagógicas Inovadoras na Educação Ribeirinha (mediadas pelo eixo temático Leitura, Ludicidade
e Lazer); Formação em Educação Física e a Relação com o Conhecimento Lazer; Formação em
Educação Física e a Relação com o Conhecimento Saúde; Políticas Públicas de Saúde e a
Inserção/Atuação do trabalhador de Educação Física; Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
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SECRETARIA CIENTÍFICA: 
MARTA GENU SOARES –

http://lattes.cnpq.br/5299382052741078
 

Pós Doutora pela Université de Montpellier/França (2015) e pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (2014-2015). Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (2004) e Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba/SP (1998).
Professora Titular da Universidade do Estado do Pará, lotada no Programa de Pós-Graduação em
Educação/UEPA, no Eixo Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, e no Curso de
Licenciatura em Educação Física. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Ressignificar- Experiências
inovadoras na formação de professores e prática pedagógica. Pesquisadora Colaboradora no
Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educativas em Movimento- GEPEM/UFRN. Pesquisadora
do Coletivo Motricidade Vital (Brasil, Espanha e Portugal). Pesquisadora do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte/CBCE. Tem experiência na área da Educação com as temáticas: formação de
professores, currículo e prática pedagógica.

 
 
 

Saudações: 
“SEM MEDO DE SER FELIZ: pela ciência sempre na luta!”
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