
 
CARTA PROGRAMA DE GESTÃO  

CBCE-GO / 2017-2019  

“INTERIORIZAÇÃO CIENTÍFICA E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA” 

 

Em atenção à representatividade do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE) no contexto científico nacional. Em atenção à participação responsável e 

histórica que a Secretaria Estadual de Goiás do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE-GO) estabelece nos espaços de debate e defesa da área Educação Física. 

Vimos, através desta carta, expor nosso compromisso de manter ações em curso, 

incrementar outras para consolidar participação científica nas regiões interioranas e 

submeter nossa chapa a apreciação através dos seguintes objetivos e atividades 

propostas para a gestão 2017-2019: 

 

OBJETIVOS DA GESTÃO 2017-2019 

1. Ser canal de comunicação do CBCE no estado; 

2. Estimular a produção científica no campo da educação física e das ciências do 

esporte e seu compromisso social e o debate em torno da política científica; 

3. Promover e estimular canais de divulgação de produções científicas do campo 

da educação física e das ciências do esporte; 

4. Consolidar a interiorização do CBCE; 

5. Participar e se posicionar nas temáticas que atravessam os diferentes cenários de 

atuação profissional da Educação Física (Por exemplo: diretrizes curriculares, 

regulamentação da profissão, terceirização dos serviços públicos, entre outros).  

 

AÇÕES PROPOSTAS  

1. Divulgar boletim informativo do CBCE/GO pelo perfil no facebook e email; 

2. Mobilizar os membros do estado e organizar o CONGOCE em 2018; 

3. Mobilizar os membros do estado para participar do CONCOCE 2018 (a ser 

realizado em MT); 

4. Promover atividades Pré-CONBRACE em 2019; 

5. Representar o interesse dos associados do estado de Goiás junto à Direção 

Nacional do CBCE; 

6. Promover eventos pontuais em instituições de ensino superior do interior 

(Palestras, Ciclo de dissertações e teses); 

7. Apoiar a organização do Festival de Ginástica para Todos e Dança do Centro 

Oeste Brasileiro; 

8. Promover o debate e a participação dos membros goianos no Fórum de Pós-

Graduação; 

9. Campanha de novos associados (Jornadas do CBCE); 

10. Organizar e participar de reuniões inter-institucionais. 
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 A chapa nominada abaixo será composta por uma secretária, uma secretária 

adjunta e uma tesoureira e submete seu programa de gestão ao associado. Caso a 

proposta venha a ser referendada, ao grupo de trabalho somar-se-ão diferentes 

coordenações: relações institucionais e estudantis; comunicação; administrativa; 

científica; e interiorização. 

 

COMPONENTES DA CHAPA E MINI-CURRÍCULOS 

SECRETÁRIA: Angela Rodrigues Luiz 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) 

e-mail: angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br 

 

Licenciada em Educação Física, Mestre em Educação pela Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Professora Adjunto nos cursos de Educação Física da 

UFG/Regional Jataí. Associada ao CBCE desde 2007, pesquisa e estuda a 

Formação em Educação Física, Currículo e Ensino nas Graduações de Saúde. 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA: Lilian Bandeira 

Universidade Estadual de Goiás/ESEFFEGO 

e-mail: lilian.bbandeira@gmail.com 

 

Licenciada em Educação Física, Mestre em Educação e Doutoranda em 

Educação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora na Escola 

Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás da Universidade 

Estadual Goiás (UEG/ESEFFEGO). Associada ao CBCE desde 2003, pesquisa e 

estuda Didática, Práticas e Estágios em Educação Física. 

 

TESOUREIRA: Michele Silva Sacardo 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) 

e-mail: michelesacardosilva@gmail.com 

 

Licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

Mestre em Educação Especial e Doutora em Educação pela Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR). Professora Adjunta nos cursos de Educação 

Física e no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG/Regional Jataí. 

Associada ao CBCE desde 2005, pesquisa e estuda as teorias do conhecimento e 

as análises significativas da Produção Científica em Educação Física e 

Educação; as Políticas de Pós-Graduação na área. 
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