
Carta Programa à eleição da Secretaria Estadual do CBCE em Santa Catarina

Apresentamos a chapa “Integração, Democracia, Educação Física e 
Ciências do Esporte”, para concorrer ao processo eleitoral da nova gestão da 
Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte de Santa Catarina 
(CBCE-SC), no biênio referente a Fevereiro de 2021 a Janeiro de 2023. 

Nossas propostas intencionam buscar a aproximação da Secretaria Estadual 
do CBCE-SC das instituições de ensino superior, de programas de pós-graduação, de 
redes de ensino da educação básica (redes municipais, rede estadual e rede federal), 
de órgãos financiadores de pesquisas científicas, de grupos de pesquisa, de 
movimentos sociais, de secretarias de educação, esporte e lazer, dentre outras 
instituições relativas aos interesses do CBCE. Nesse sentido, pretendemos materializar 
tal aproximação, via práticas de diálogos contínuos, de modo a fomentar a produção, 
disseminação e socialização do conhecimento, de práticas exitosas, do debate sobre a 
formação profissional, bem como discutir/contribuir com as políticas públicas que dizem 
respeito ao campo de conhecimento e intervenção da Educação Física/Ciências do 
Esporte na sociedade. 

Assim, desejamos fazer da gestão da Secretaria Estadual do CBCE-SC uma 
experiência de pluralidade epistemológica e de mobilização participativa em torno das 
atividades do CBCE. Esta carta-programa é também um convite aberto ao diálogo e às 
contribuições de docentes, pesquisadores/as, estudantes, e atores/as da sociedade em 
geral que compartilham o compromisso de fortalecer o campo de conhecimento e 
intervenção da Educação Física/Ciências do Esporte do CBCE, especialmente nas 
diferentes regiões do Estado de Santa Catarina.

Propostas: 

1) Realizar atividades específicas de mobilização para divulgar as finalidades e 
ações do CBCE, no contexto científico brasileiro, visando ampliar o corpo de 
associados/as da Secretaria Estadual nas diferentes regiões do estado de Santa 
Catarina. 

2) Reformular e inovar o processo de comunicação da Secretaria Estadual do 
CBCE-SC com seus/suas associados/as e demais entidades, consolidando os 
canais de diálogo tradicionais e ampliando o uso de tecnologias digitais de 
informação e comunicação (e-mail, redes sociais, site, blog, etc.). 



3) Estabelecer ações que contribuam para consolidar espaços de diálogos 
contínuos entre: os/as atuais e novos/as associados/as, os grupos de estudo e 
pesquisa, as instituições de Ensino Superior, os/as docentes das Redes de 
Ensino da Educação Básica, os representantes de Secretarias de 
Educação/Esporte/Lazer, e de movimentos sociais organizados no contexto 
catarinense. Buscar-se-á o desenvolvimento desta meta por meio das seguintes 
ações:

 - Promover parcerias regionais, nacionais e internacionais, de modo a 
aproximar a Secretaria Estadual do CBCE-SC de outras entidades científicas, 
instituições de Ensino Superior, grupos de estudo e pesquisa e Redes de Ensino 
da Educação Básica; 

- Buscar junto aos programas de pós-graduação no estado a possibilidade de 
estabelecer parcerias de modo a organizar eventos acadêmico-científicos como 
um Ciclo de Seminários de Dissertações e Teses, com a intenção de divulgar e 
promover debates para a circulação da produção do conhecimento na área da 
Educação Física/Ciências do Esporte em Santa Catarina;

- Em parceria com Instituições de Ensino Superior e com outras secretarias do 
CBCE na região sul e de outras regiões do país, realizar eventos/debates 
científicos para a disseminação da produção de conhecimento em diferentes 
áreas de estudo e pesquisa no âmbito da Educação Física/Ciências do Esporte;

- Apoiar o processo editorial e a qualificação de periódicos científicos de Santa 
Catarina que abordem o campo de conhecimento da Educação Física/Ciências 
do Esporte. 

4) E, por fim, em conjunto com as três Secretarias Estaduais do CBCE na Região Sul, 
contribuir para a organização do Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte 
(CSBCE), edição de 2022, com previsão de acontecer em Florianópolis.

Tendo por referência estas propostas, para o biênio 2021-2023, apresentamos a 
composição da chapa “Integração, Democracia, Educação Física e Ciências do 
Esporte”, com os seguintes nomes:

Secretário Estadual – Francisco Emilio de Medeiros
Doutor em Educação Física - UFSC (2011). Professor do Departamento de Educação 
Física da UFSC.
Vice-Secretário Estadual – Vitor da Silva Gonçalves
Mestre em Educação UFSC (2020). Professor da Rede Municipal de Ensino na 
Prefeitura de Florianópolis-SC.
Tesoureiro – Alexandre Vanzuita 
Doutor em Educação - UNIVALI (2016) e Pós-Doutor em Educação – UFPR (2018). 
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC Campus Camboriú-SC. 
Direção Científica e de Comunicação – Sérgio de Oliveira Júnior



Mestre em Educação UFSC (2019). Professor da Rede Estadual de Ensino do Estado 
de Santa Catarina – Criciúma-SC.

Florianópolis, 02 de março de 2021.


