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Nos últimos dois biênios (2011-2013 e 2014-2016) a chapa “Travessia” e “A travessia 

continua”, traçou objetivos de fundamental relevância e complexidade para o Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte – CBCE - SP. Além da busca pela ampliação do seu quadro de 

associados/as e realização de eventos, buscou retomar a aproximação com as universidades 

públicas do Estado de São Paulo, sobretudo Unicamp, Unesp, Usp e Ufscar, bem como com as 

faculdades particulares e professores/as da educação básica. Cientes das dificuldades inerentes a 

essas propostas e limitações implicadas nesta tarefa, nós da chapa “Novos horizontes” 

valorizamos e parabenizamos o trabalho desenvolvido nas gestões anteriores, almejando ampliar 

as conquistas e dar maior concretude a tais objetivos reposicionando o CBCE, no Estado de São 

Paulo, no papel de vanguarda da militância política, científica e acadêmica na Educação Física e 

Ciências do Esporte.  

Entendemos que o Estado de São Paulo, sobretudo pela sua relevância econômica e 

posição que ocupa no âmbito da graduação e da pós-graduação brasileira em Educação Física, 

deva assumir papel protagonista na luta pela defesa dos interesses e necessidades oriundos do 

campo da Educação Física e Ciências do Esporte. Nesse sentido, visualizamos na 

reaproximação, institucional e pessoal dos/as que compõem a área, com as universidades 

públicas do Estado de São Paulo, importante passo para reunir forças e ampliar nossas 

possibilidades de intervenção política e acadêmica. Entretanto, cientes também da grandeza e 

representatividade das universidades e faculdades particulares em nosso Estado, buscaremos 

estreitar relações com tais instituições e professores/as que nelas lecionam a fim de apresentar e 

discutir os objetivos do CBCE e, juntos, ampliarmos nossos campos de atuação. 

Ainda em relação à aproximação com a área em todos os âmbitos, devemos nos ocupar 

com a rede básica e ensino do Estado. Sabemos que a rede da educação básica, estadual, 

municipal e particular do Estado de São Paulo, é muito grande e assim reconhecemos a 

dificuldade do CBCE chegar ao conhecimento de todos esses profissionais. Porém, buscaremos 

envolver esforços para ampliar o diálogo com os/as professores/as e Secretarias. É preciso frisar 

que nos posicionamos contrariamente à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de 

Educação Física (CREF/SP) nos concursos públicos para professores/as promovidos/as por 

qualquer rede de ensino. 



Pretendemos organizar e realizar reuniões, seminários, palestras e/ou encontros (por 

vezes em instituições, associações, organizações públicas e privadas) para discutirmos o ensino 

e o conhecimento produzido em Educação Física no âmbito da graduação e pós-graduação.  

 Também é nosso intuito contribuir com o planejamento e organização do VI Congresso 

Sudeste de Ciências do Esporte, bem como nos fazermos presentes, qualitativamente e 

quantitativamente, no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte a ser realizado em Goiás no 

ano de 2017. Como sinalizado acima, tratam-se de objetivos relevantes e complexos e 

demandarão esforços de todos os membros da secretaria estadual de São Paulo, não só 

daqueles/as que compõem esta chapa, bem como da Direção Nacional do CBCE e de todos/as 

associados/as que buscam avanços e melhorias para a área da Educação Física e Ciências do 

Esporte.  

Esperamos concretizar todos os objetivos propostos, avançando e almejando novas 

conquistas em busca de uma Educação Física responsável, embasada cientificamente e 

politicamente crítica. Para tanto, apresentamos as principais ações previstas pela chapa “Novos 

horizontes”, bem como os membros que a compõe. 

  

Ações previstas para o biênio 2016/2018:  

 Realizar reuniões, seminários, palestras e/ou encontros estaduais e regionais;  

 Contribuir no planejamento e organização do Congresso Sudeste de Ciências do Esporte. 

 Estruturar, fortalecer e executar uma campanha sólida de filiação ao CBCE; 

 Realizar contatos com os/as associados/as do CBCE, inclusive com aqueles/as que se 

tornaram inativos/as, avaliando os motivos, necessidades e desejos atuais; 

 Realizar a manutenção da página virtual da Secretaria Estadual de São Paulo 

(http://cbce.org.br/br/secretarias/sp/); 

 Ampliar a comunicação com os/as associados/as por meio da lista de e-mail 

(cbcesp@googlegroups.com), redes sociais e/ou outras ferramentas que efetivem o 

diálogo; 

 Divulgar e propor estratégias de organização dos/as associados/as paulistas para 

participação no XX CONBRACE/VII CONICE a realizar-se em 2017 na cidade de 

Goiânia. 

 Ampliar o diálogo com os/as professores/as, Diretorias de Ensino e Secretarias da rede 

púbica de ensino trazendo também para pauta de discussão as possibilidades de 

intervenção quanto às questões relacionadas à cobrança do registro no Conselho 

http://cbce.org.br/br/secretarias/sp/


Regional de Educação Física nos concursos públicos promovidos pelas secretarias 

municipais e/ou em âmbito estadual. 

 



Chapa “Novos horizontes”:  

 

Secretária: Elaine Prodócimo –  Graduada em licenciatura e bacharelado em Educação Física 

pela Universidade Estadual de Campinas (FEF-Unicamp) no ano de 1998, possui mestrado em 

Educação Especial pela Ufscar, doutorado em Educação Física pela Unicamp e pós-doutorado 

em Psicologia do desenvolvimento na Universidad de Murcia – Espanha. É professora Livre-

docente da FEF-Unicamp onde atua desde 2003. Coordena os grupos de estudos: GEPEVs – 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Violências e EscolaR – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Educação Física Escolar. 

 

Secretária adjunta: Ana Carolina Capellini Rigoni – Possui Licenciatura Plena em Educação 

Física, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro (2003), Especialização em 

Educação Física, Lazer e Qualidade de Vida, pela PUC-PR (2005), mestrado (2008) e doutorado 

(2013) em Educação Física e Sociedade pela FEF-Unicamp. É docente do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Movimento Humano, da Universidade Metodista de Piracicaba – 

Unimep e membro do GELC (Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer e Práticas Corporais). 

 

Tesoureira: Daniele Cristina Carqueijeiro de Medeiros – Possui graduação em Educação Física 

(licenciatura) pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, e mestrado na Faculdade de 

Educação da mesma instituição, com a pesquisa de título: “Viagens às estâncias hidrominerais 

de São Paulo: cura, regeneração e educação do corpo nas décadas de 1930-1940”. Atualmente é 

professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de campinas, cargo que ocupa 

desde 2013. Possui experiência na área de Educação Física e educação, tendo como interesse de 

pesquisa os seguintes temas: história da educação física, educação do corpo e natureza. 

 

Diretores científicos: Rafael Moreno Castellani - formado em 2005 no curso de licenciatura em 

Educação Física pela Universidade Estadual Paulista (Unesp/ Rio Claro), Mestre em Educação 

Física pela Unicamp e doutorando em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), 

atualmente é professor efetivo da rede pública estadual paulista (em afastamento), professor da 

Faculdade de Americana (FAM) e aluno do curso de doutorado da Universidade de São Paulo 

(USP) no Instituto de Psicologia, junto ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. 

 

Flávia Martinelli Ferreira – licenciada em Educação Física pela Universidade estadual de 

campinas – Unicamp, mestre em educação Física pela Faculdade de Eduycação Física da mesma 



instituição, cursando atualmente o doutorado em educação na Universidade de Brasília. É 

membro do grupo EscolaR mda FEF/Unicamp e do Imagem (FEF/UnB) Foi membro do Grupo 

de estudos de educação Física e Cultura (GEPEFIC) de 2008 a 2015. Tem ampla experiência na 

área de Educação Física Escolar, atuando como professora de educação básica desde 2011. 

 

Diretores de comunicação: Alan Queiroz da Costa - Especialista em Educação Física Escolar; 

Mestre em Ciências da Motricidade Humana (Unesp/RC); Pedagogo e Doutorando em Ciências 

da Comunicação (ECA/USP); Atualmente é Gestor Técnico de Esportes e Lazer da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de SP e Pesquisador no NACE Escola do 

Futuro/USP. 

 

Vivian Marina Redi Pontin – licenciada em educação Física pela Universidade Estadual de 

Campinas - Unicamp, mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Instituto de Estudos da 

Linguagem, em parceria com o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo – 

Labjor/Nudecri, ambos da Unicamp. Doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas – IFCH – Unicamp. Pesquisadora do grupo – CNPq – multiTÃO: prolifer-

artes sub-vertendo ciências, educações e comunicações. Também integra a CORPUS 

International Group for the Studies of the Body. Pesquisadora colaboradora do Laboratório de 

estudos Avançados em Jornalismo – Labjor – Unicamp. Pesquisadora do grupo CNPq- 

ASFALTO – texturas entre artes e filosofias. 

 

Coordenadora de educação: Rebeca Signorelli Miguel – Graduada em licenciatura em 

Educação Física em 2010 pela Unicamp e em bacharelado pela mesma universidade em 2015. 

Mestra em Educação Física pela Unicamp na área Educação Física e Sociedade e membra do 

Grupo de Estudos EscolaR (FEF-Unicamp). É professora efetiva de Educação Física da rede 

municipal de Campinas – SP desde 2012, tendo atuado também com o mesmo cargo na rede 

municipal de Jundiaí – SP nos anos de 2011 e 2012. 


