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ELEIÇÕES SECRETARIA ESTADUAL CBCE-RS – BIÊNIO 2017-2018 

CHAPA – “RAMIFICAÇÃO” 

 

De acordo com o Estatuto do CBCE e Edital de Eleição do CBCE – 
Secretaria do Rio Grande do Sul – 2017/2018, apresentamos nossa chapa e 
propostas de trabalho para o processo eleitoral, biênio 2017/2018.  

 
 

Secretário Estadual 
Prof. Dr. Gustavo da Silva Freitas 

 

Professor Adjunto do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Doutor em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (FURG). Mestre 
em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Especialização em 
Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Rio Grande. Graduação em 
Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Pesquisador do Grupo 
de Pesquisa Observatório das Práticas Corporais e Políticas da Vida (FURG). Mantém 
ênfase de atuação e pesquisa nos seguintes temas: Educação Física Escolar, Esportes, 
Ginásticas, Práticas de Aventura na Natureza, Memória das Práticas Corporais. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8558870632235150 

 
 

Secretário Adjunto 
Prof. Dr. Luiz Carlos Rigo 

 

Possui graduação (Licenciatura) Em Educação Física pela Universidade Federal de Santa 
Maria (1987), mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal 
de Santa Maria (1993), doutorado em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas (2001) e Pós-doutorado em Educação pela Universidade de Barcelona (2011 
-2012). Foi tutor do PET/ESEF no período de 2006 a 2011. Foi Coordenador adjunto do 
programa de Pós-graduação em Educação Física da ESEF/UFPel no período 2007 - 2009 
e 2009 - 2011. Foi Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação Física da 
ESEF/UFPel no período 2014-2015. Atualmente é professor Associado da UFPel, com 
atuação na graduação e na pós-graduação (mestrado e doutorado). Possui interesse 
em temas como: Estudos Sociocultural da Educação Física e do Esporte, Formação 
Profissional, Memórias das Práticas Corporais, Epistemologia e Sociologia da 
Saúde. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6346500488035941 
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Tesoureira 
Profª. Drnda. Juliana Cotting Teixeira 

 

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: química da 
vida e saúde/FURG, na linha de pesquisa "Implicações das práticas científicas na 
constituição dos sujeitos". Mestre em Educação em Ciências: química da vida e 
saúde/FURG na mesma linha de pesquisa. Licenciada em Educação Física pela 
Universidade Federal do Rio Grande/FURG. Atua principalmente nos seguintes temas: 
Memórias da Educação Física e Esporte, com ênfase na História Oral; Práticas corporais 
de ação e aventura, com ênfase na prática do Skate; Cartografias urbanas e processos 
de ocupação da cidade. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0624628812462300 
 
 
 

Coordenação Científica 
Profa. Dra. Raquel da Silveira 

 
Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2004) e mestrado (2008) e doutorado (2016) em Ciências do Movimento Humano 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente na Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG), atuando na docência na área das lutas, estágio escolar, e cultura 
do movimento. Em pesquisa, atua principalmente nos seguintes temas: lazer, 
etnografia, esporte, envelhecimento, jogo, gênero, mulheres, homossexualidade, 
ciência. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7096433545647878 
 
 
 

Coordenação de Comunicação – Divulgação e Mídia 
Profª. Ms. Andressa Ceni Lopes 

 

Possui graduação em Fisioterapia pelo Centro Universitário Metodista - IPA (2011) e 
graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
(2014). Mestre em Ciências do Movimento Humano da UFRGS. Membro efetivo do 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte-CBCE e Coordenadora de Comunicação da 
Secretaria Estadual do CBCE-RS, gestão 2015-2017. Professora da Rede Municipal de 
Ensino de Porto Alegre. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5578881625265651 
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CARTA PROGRAMA 

 

É com grande satisfação que vimos apresentar a chapa 

“RAMIFICAÇÃO”, disponibilizando nossos nomes para o processo eleitoral da 

Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte/Rio Grande 

do Sul (CBCE-RS), biênio 2017-2018, contando com a confiança dos 

associados desta entidade. 

Temos a clareza que ocupar espaços representativos tem se tornado 

tarefas das mais árduas nos dias de hoje, ainda mais se tratando de uma 

entidade científica que tem na pluralidade uma marca e uma potência que a 

fortalece. Por outro lado, encaramos este desafio com tranquilidade ao nos 

colocarmos numa posição mais modesta daquela que entende sintetizar os 

desejos e projetos do conjunto de associados deste Estado.  

Nesse sentido, as propostas que serão listadas a seguir pretendem 

abrir ou consolidar canais de comunicação internos e externos à entidade, 

possibilitando que as diferenças façam parte do debate e, a partir daí, 

estejamos mais próximos de encaminhar pautas, processos decisórios e 

posicionamentos político-pedagógicos que privilegiem o coletivo. Parece óbvio, 

mas é fundamental que isto seja ressaltado, levando em consideração o 

momento conflituoso que o país vem atravessando, sobretudo atingindo o 

estado democrático e os direitos sociais, em que diferentes setores, em 

especial o educacional, é alvo constante de medidas contraproducentes para 

seu desenvolvimento.  

Propomos, portanto, como ações para o biênio 2017-2018:  

 

 Promover estratégias de fomento para novas associações à entidade, 

assim como reavivar a participação de sócios/as que porventura estão 

momentaneamente afastados do CBCE para que, sintonizados aos 

esforços da Direção Nacional, possamos fortalecer o coletivo e as lutas 

que preservam o direito e o acesso de todos aos conhecimentos 

pertinentes à Educação Física e ao Esporte; 

 Articular a constituição de um comitê de gestão ampliado com o objetivo 

de expandir a atuação da Secretaria do CBCE-RS a diferentes regiões 

do Estado, atuar de forma mais intensiva junto aos associados destes 

locais, e estimular a participação de docentes, pesquisadores/as e 

discentes nos eventos promovidos pelos CBCE; 
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 Abrir e/ou consolidar canais de comunicação da Secretaria Estadual do 

CBCE com os/as associados/as através de redes sociais, e-mails 

institucionais e publicação quadrimestral de um Boletim Informativo 

Digital. Não está descartado viabilizar um link da Secretaria CBCE-RS 

no site do CBCE-DN; 

 Realizar parcerias com instituições de Ensino Superior no sentido de 

organizar, apoiar ou participar de eventos acadêmicos, com a intenção 

de divulgar a entidade, promover debates e a circulação da produção do 

conhecimento da área de Educação Física e Ciências do Esporte no 

Estado do RS e Secretarias Estaduais do CBCE da Região Sul. Em 

especial, citamos a intenção de dar continuidade à política de 

socialização do conhecimento, a partir do Ciclo de Seminários de 

Dissertações e Teses pelo Estado; 

 Investir e incentivar ações que contribuam para o estabelecimento de 

espaços de diálogo, envolvendo associados, Grupos de Estudos e 

Pesquisas, instituições de Ensino Superior e docentes da Educação 

Básica, ampliando a política de parcerias da Secretaria Estadual do 

CBCE-RS; 

 Viabilizar condições para ampla participação dos/as associados/as do 

Rio Grande do Sul no XX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE), a ser realizado em Goiânia em setembro de 2017, assim 

como no IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte (CSBCE), a 

ser realizado no Rio Grande do Sul, particularmente na UNIVATES, em 

2018. 

 

Salientamos que este conjunto de ações devem ser tomadas como 

perspectivas de gestão e, enquanto tais, estão em permanente avaliação para 

ajustes e redimensionamentos conforme contribuições e participação da 

comunidade associada. 

 

 
Rio Grande, 29 de novembro de 2016. 


