
 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte- CBCE 

Secretaria Estadual do Pará CBCE-PA 

Pré – Proposta de Chapa e pontos básicos para estruturação do Plano de Trabalho da 

Chapa. 

 

Chapa: SEMPRE EM FRENTE. 

 

SECRETÁRIO ESTADUAL:  

- Prof. Mestre. GABRIEL PEREIRA PAES NETO 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA:  

- Prof. Esp. NATÁLIA EVANGELISTA DO ESPÍRITO SANTO 

 

TESOUREIRO:  

- Prof. Mestre. MARCOS AUGUSTO CARVALHO PEREIRA 

 

COORDENAÇÃO DE GTTs:  

- Prof. Mestre DALVA DE CÁSSIA SAMPAIO DOS SANTOS  

- Prof. Mestre MAURO ROBERTO DE SOUZA DOMINGUES 

- Prof. Esp. ROSANI NAZARÉ MORAIS DE OLIVEIRA 

- Prof. Esp. PATRÍCIA MENEZES DOS SANTOS 

 

COORDENAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO  

- Acadêmica ILANA MARIA LIMA DA SILVA 

- Acadêmica LAYS RODRIGUES PAES  

 

COORDENAÇÃO DIVULGAÇÃO E MÍDIA:  

- Acadêmico ALLAN SMITH LIMA E LIMA 

- Acadêmico CARLOS VICTOR DE VILHENA SOUSA 

 

 

 

 



PROBLEMATIZAÇÃO 

Estamos vivendo um momento histórico em que se acirram crises de inspirações, 

econômicas, políticas e sociais que abalam a vida e provocam novas articulações geopolíticas, 

em todo o planeta. É notório o avanço do conservadorismo, sectarismo, assim como 

manifestações de violência relacionadas à tal perspectiva. 

Tais mudanças e clima de incertezas encontram-se também refletidos na realidade 

brasileira, em que as políticas governamentais não atendem às necessidades econômicas, 

políticas, socais e culturais de grande parte da população. Elas se traduzem na falta de acesso 

ao transporte público de qualidade, à moradia digna, nos baixos salários, na intensificação e 

precarização do trabalho, principalmente na área da saúde e educação.  

A realidade é desafiadora e exige de cada um e das instituições, um 

posicionamento. Compreendemos que são várias e diversas as formas de atuação e 

intervenção na realidade, numa perspectiva de somar esforços para mudanças da sociedade 

atual. Neste sentido, as instituições científicas, têm um papel especial no incentivo e 

promoção do debate acadêmico, da produção do conhecimento, assim como fortalecer a 

dimensão da práxis.  

Nesta direção, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte com seus 38 anos de 

história é notadamente na atualidade uma entidade de grande relevância no cenário brasileiro 

e internacional, com sua efetiva contribuição, no incentivo e promoção da produção do 

conhecimento e ações políticas no campo da Educação Física, Ciências do Esporte e Lazer.  

A Região Norte, especialmente o Estado do Pará e seus sócios tem uma estreita 

contribuição no desenvolvimento do CBCE, ao realizar em 1993 o VIII Congresso Brasileiro 

de Ciências do Esporte (CONBRACE), na cidade de Belém. De lá pra cá conseguiu ampliar 

qualitativa e quantitativamente seu quadro de associados, que neste percurso tornaram-se 

mestres e doutores, assim como tem ampliado o quadro de docentes na área de Educação 

Física, Ciências do Esporte e Lazer das universidades existentes no Estado.  

Portanto, a chapa SEMPRE EM FRENTE quer reafirmar a Carta do Norte
1
, em 

que registra o compromisso de nossa entidade cientifica em lutar, dentre outras questões, por: 

[...] i) ampliação do financiamento público para a pesquisa e formação de jovens 

pesquisadores através de recursos a serem alocados por iniciativas dos Ministérios 

que articulam Sistemas Nacionais como o Sistema Educacional, Esporte, Ciência e 

                                                           

1
Carta do Norte da Educação Física/Ciências do Esporte no Meio do Mundo é componente do 

Documento síntese dos debates no CONCENO/2012 e Congresso de Educação Física da 

UNIFAP aprovada por unanimidade pelo conjunto dos sócios do CBCE do Norte e 

participantes do IV CONCENO e II Congresso de Educação Física da UNIFAP. 



Tecnologia, Saúde e Cultura. ii) Ampliação de vagas para docentes e técnico 

administrativos das instituições públicas de ensino superior em número adequado 

para a implementação de planos de expansão projetados de acordo com a demanda 

regional. iii) Construção e manutenção com recursos públicos da infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento cientifico e tecnológico na área da Educação 

Física/Ciências do Esporte – instalações esportivas, bibliotecas, laboratórios, salas 

de aula, auditórios, centro de memória – que sirva de referência popular de acesso a 

todos/as para democratizar as práticas corporais. iv) Ampliação e democratização 

das infovias, meios de telecomunicação que permitam a configuração de Redes 

locais, regionais, nacionais e internacionais imprescindíveis ao desenvolvimento 

científico e tecnológico da Educação Física/Ciências do Esporte. v) Implementação 

e desenvolvimento de formas de gestão democráticas, participativas respeitando as 

instâncias deliberativas que contemplem os três setores das universidades, docente, 

discente e técnico-administrativo, bem como, contemplem a participação da 

sociedade organizada nas deliberações de assuntos públicos, mantendo-se a 

autonomia acadêmica, financeira e de gestão da universidade. Implica em 

construção de Redes de Pesquisadores/as Institucionais, locais, regionais, nacionais 

e internacionais para fortalecer os grupos de estudo e pesquisa. Implica na 

elaboração e implementação de pesquisas matriciais que envolvam 

pesquisadores/as de diferentes áreas do conhecimento que fazem interface com a 

Educação Física/Ciências do Esporte.  

 

SEMPRE EM FRENTE para assegurar o movimento e a direção de um caminho, na 

certeza de que se avançará nas conquistas. Portanto, esperamos contribuir efetivamente com a 

consolidação do desenvolvimento do campo da Educação Física e Ciências do Esporte, na 

produção do conhecimento e ações que se agreguem aos amplos processos de transformação 

social. 

 

COLOCAMOS NOSSO NOME A DISPOSIÇÃO PARA COORDENAR A 

SECRETARIA DO CBCE-PA. 

 

SECRETÁRIO ESTADUAL:  

Prof. Mestre. GABRIEL PEREIRA PAES NETO 

Docente da Escola Superior Madre Celeste e da Secretaria Estadual de Educação; Mestre em 

Educação pela Universidade Federal do Pará/Programa de Pós Graduação em Educação - 

linha de Políticas Educacionais; Integrante do grupo de pesquisa LEPEL/Linha de estudo e 

pesquisa em educação física, esporte e lazer; Coordenado da linha de produção de 



conhecimento em educação física da LEPEL; Especialista em Lazer pela Universidade 

Estadual do Pará; Graduado pela Universidade Federal do Pará no curso de licenciatura plena 

em Educação Física. . fones: (91) 32335564; 98348 1456. email: gabrielpaes@ufpa.br; 

gabrieledfisica@hotmail.com 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA:  

Prof. Esp. NATÁLIA EVANGELISTA DO ESPÍRITO SANTO 

Graduada Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Pará, no ano de 2007. 

Especialista. Experiência em atividades culturais, na educação básica e no nível superior com 

formação de professores no Curso de Graduação em Educação Física. Professora e 

coordenadora do curso de educação física da Escola Superior Madre Celeste.  

 

TESOUREIRO:  

Prof. Mestre. MARCOS AUGUSTO CARVALHO PEREIRA 

Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) 2003-2007, Especialização em Filosofia da Educação (UFPA) 2009-2010 e 

mestrado em Educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA) 2010-2012. Atualmente é 

professor da Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) e professor da Escola Superior Madre 

Celeste (ESMAC), também atua de maneira intermitente desde 2013. Tem experiência na área 

de Educação, com ênfase em Educação física, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação Superior, Educação Física, pós-graduação, classe trabalhadora, 

história/historiografia e produção do conhecimento. 

 

COORDENAÇÃO DE GTTs:  

Prof. Mestre DALVA DE CÁSSIA SAMPAIO DOS SANTOS  

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Estudos do Lazer /UFMG, Mestre em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano/UNAMA (2010); Especialista em Educação e 

Problemas Regionais /UFPA. (1995);Especialista em Educação Física Escolar/FACICLA-PR 

(1991); Graduada em Educação Física/ FEEP- ESEFPA (1989). Professora da Secretaria 

Estadual de Educação do Pará/SEDUC e da Secretaria Municipal de Educação do município 

de Belém/SEMEC; Professora Licenciada do Curso de Educação Física da ESAMAZ; 

Professora PARFOR/UEPA, ex-formadora dos Programas: Esporte e Lazer da Cidade, Vida 

Saudável e PELC-PRONASCI do Ministério do Esporte (2006-2010). Tem experiência 

profissional em Educação, Educação Física, Dança, Tecnologias em Educação, Gestão 

mailto:gabrielpaes@ufpa.br
mailto:gabrieledfisica@hotmail.com


Pública de Cultura, Esporte e Lazer, atuando na formação de agentes sociais de arte, esporte e 

lazer em temas: educação, relações étnico raciais, gênero, direitos humanos, políticas públicas 

de esporte, arte e lazer, planejamento participativo. 

 

Prof. Mestre MAURO ROBERTO DE SOUZA DOMINGUES 

Licenciatura Plena em Educação Física (UEPA). Especialista em Educação e Informática 

(UFPA). Especialista em Acupuntura (CBES). Mestrado em Educação (UFPA). Cursando 

Especialização em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico (UNESA). Participou do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Estado e Educação na Amazônia -GESTAMAZON (UFPA) 

entre os anos de 2011 a 2013. Professor do PARFOR EDUCAÇÃO FÍSICA (UFPA). 

Professor AD-4 da SEDUC. Professor MAG-4 da SEMEC. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em Educação Física, Informática Educativa, Avaliação da 

Aprendizagem, Formação de Professores, Educação Especial. 

 

Prof. Esp. ROSANI NAZARÉ MORAIS DE OLIVEIRA 

Especialista em Educação Motora e Esporte na Escola pela Universidade Federal do Pará; 

Graduada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará; 

Professora de Educação Física e Colaboradora da Brinquedoteca Joana D’arc CEDF/UEPA 

pela Secretaria de Estado de Educação do Pará. 

 

Prof. Esp. PATRÍCIA MENEZES DOS SANTOS 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará (2010). É 

especialista em Metodologia do ensino da Educação Física. Mestranda do Programa de pós 

graduação em educação da UFPA (2016-2018). Atua como professora efetiva na Secretaria 

Municipal de Educação no município de São Francisco do Pará, porém está de licença no 

município para exercício de mandato classista. É bolsista do PARFOR/ UFPA. Atualmente é 

professora substituta da Universidade Federal do Pará, ministra as disciplinas Estágio 

Supervisionado e Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e Lazer. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação física escolar, educação física, prática 

pedagógica, formação de professores, organização do trabalho pedagógico, estagio 

supervisionado e políticas públicas. 

 

COORDENAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO  

Acadêmica ILANA MARIA LIMA DA SILVA 



Graduando em Educação Física pela Escola Superior Madre Celeste. Componho o grupo de 

pesquisa LEPEL (Linha de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer). 

 

Acadêmica LAYS RODRIGUES PAES  

Graduando em Educação Física pela Escola Superior Madre Celeste. Componho o grupo de 

estudo GEEFES (Grupo de Estudo em Educação Física, Esporte e Saúde). 

 

COORDENAÇÃO DIVULGAÇÃO E MÍDIA:  

Acadêmico ALLAN SMITH LIMA E LIMA 

Graduando em Educação Física pela Escola Superior Madre Celeste. Componho o grupo de 

pesquisa LEPEL (Linha de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer). 

Atualmente Monitor do Programa Mais Educação há dois anos na Escola Estadual Paraense, 

na área de Esporte. 

 

Acadêmico CARLOS VICTOR DE VILHENA SOUSA 

Graduando em Licenciatura em Educação Física. Membro do grupo de pesquisa LEPEL 

(Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer). 

 

OBJETIVOS DA CHAPA 

1. Construir coletivamente um plano de atuação da Secretaria Estadual do CBCE/PA, bem 

como sua implementação, que consolide ações no campo da produção do conhecimento e 

intervenção político-pedagógica na área da Educação Física, Lazer e Ciências do Esporte no 

Estado do Pará; 

2. Fomentar a ampliação do número de associados e instituições parceiras, assim como 

contribuir na qualificação e participação dos mesmos em todos os espaços ambientes da 

Secretaria estadual, dando ênfase aos eventos acadêmicos, sessões de estudos e fóruns de 

decisão. 

3. Implementar uma política de comunicação e divulgação  que favoreça a consulta, a 

presença, o debate e a circulação de informações relativas as ações, atividades e fóruns de 

decisão do CBCE/PA, visando ampliar a rede de articulação entre associados e instituições 

como: sindicatos, movimentos sociais, instituições de ensino superior e outras entidades 

acadêmicas, como caminho para socialização da produção e intervenção no âmbito da 

Educação Física, Lazer e Ciências do esporte. 



4. Estabelecer relações com outras secretarias estaduais a nível nacional, especialmente na 

Região Norte, a fim de qualificar o debate acerca da produção do conhecimento no âmbito da 

Educação Física, Lazer e Ciências do esporte; bem como contribuir nas discussões dos 

Grupos de Trabalho (GTs) do CBCE. 

 

PLANO DE ATUAÇÃO. 

1. Reafirmar os Projetos CIÊNCIA CABANA e COLÓQUIO CABANO como espaço 

permanente de encontro entre os pesquisadores e comunidade acadêmica no sentido se 

socializar conhecimentos em pesquisas acadêmicas concluídas e/ou em andamento, na 

perspectiva do exercício da circulação e da troca de conhecimentos na área de atuação 

do CBCE/PA. 

2. Participar e contribuir com a realização do Congresso do Norte de Ciências do Esporte 

(CONCENO) em 2016 

3. Reafirmar a página de divulgação do CBCE/PA, como página virtual oficial da 

Secretaria Estadual do CBCE/PA, para agregar todos os associados e instituições 

parceiras e socializar as produções dos associados, assim como a divulgação de 

atividades do CBCE e CONCENO. 

4. Articular com entidades formadoras e instituições parceiras a representação do 

CBCE/PA na construção e execução de espaços que favoreçam o debate acadêmico e 

a intervenção nas ações desenvolvidas por estas entidades. 

5. Realizar, anualmente assembleia de associados, para balanço das ações desenvolvidas 

e prestação de contas. 

 

Belém, Abril de 2016. 

 

 

 


