
Carta Programa 

“COMPROMISSO, PLURALIDADE E MOBILIZAÇÃO” 

Apresentamos a chapa “Compromisso, Pluralidade e Mobilização”, 

candidata a assumir a gestão da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências 

do Esporte de Santa Catarina (CBCE-SC) no biênio 2015/2017. 

Nossa proposta busca ampliar a representatividade do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte no estado de Santa Catarina, aproximando a Secretaria Estadual 

do CBCE-SC das instituições formadoras, programas de pós-graduação, redes de 

ensino da educação básica, órgãos financiadores, grupos de pesquisa, movimentos 

sociais, secretarias de educação, esporte e lazer, dentre outros. 

Diante das demandas nacionais e regionais no âmbito da Educação Física e 

das Ciências do Esporte, buscamos reforçar o compromisso social e político do CBCE 

a partir do diálogo com a produção e disseminação do conhecimento, a formação 

profissional e as políticas públicas.  

 Com o intuito de fazer da gestão da Secretaria Estadual do CBCE-SC uma 

experiência democrática e participativa, esta carta-programa é também um convite 

aberto ao diálogo e às contribuições de docentes, pesquisadores, estudantes, gestores 

e membros da sociedade em geral que compartilham o compromisso de fortalecer o 

campo de conhecimento e intervenção da Educação Física/Ciências do Esporte em 

suas dimensões culturais, tecnológicas, política, filosófica e científica. 

 

Propostas:  

 Executar campanhas sistemáticas de divulgação das ações do CBCE, ampliando e 

consolidando o corpo de associados no estado de Santa Catarina.  

 Estabelecer estratégias de ação que contribuam para consolidar espaços de diálogo, 

promovendo a aproximação e participação de atuais e novos associados, grupos de 



estudo e pesquisa, instituições de Ensino Superior e docentes da Educação Básica, 

representantes da gestão pública e de movimentos sociais. 

 Incentivar parcerias regionais, nacionais e internacionais, aproximando 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.  

 Reformular o processo de comunicação da Secretaria Estadual do CBCE-SC com os 

associados 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.).  Promover a publicação periódica de um Boletim Informativo 

digital mensal que aborde os principais debates regionais e nacionais relacionados à 

Educação Física/Ciências do Esporte. 

 Realizar, em parceria com as instituições de Ensino Superior, debates científicos em 

diferentes áreas de estudo e pesquisa no âmbito da Educação Física/Ciências do 

Esporte, ajudando a construir uma política de produção e socialização do 

conhecimento.  

 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. 

 Organizar, apoiar e participar de eventos acadêmicos 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. Implantar, a exemplo de 

outras Secretarias Estaduais do CBCE, o Ciclo de Seminários de Dissertações e 

Teses em Santa Catarina.  

 Em conjunto com as demais Secretarias Estaduais do CBCE na Região Sul, 

contribuir para a organização do VIII Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte 

(CSBCE). 

 



A partir desse horizonte de propostas para o biênio 2015-2017, apresentamos os 

membros que compõem a chapa “Compromisso, Pluralidade e Mobilização”. 

 

Secretário Estadual – Victor Julierme S da Conceição 

Possui graduação em Educação Física Licenciatura Plena pela Universidade Federal 

de Santa Maria (2002), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa 

Maria (2006) e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (2014). É professor do Curso de Educação Física da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Desenvolvimento Docente e o Mundo do Trabalho em Educação Física. 

Secretário Adjunto – Eduardo Batista von Borowski 

Possui graduação em Educação Física pela Faculdade Cenecista de Osório (2004) e 

mestrado em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2010). 

Atualmente é professor dos cursos de Educação Física da Escola Superior de 

Criciúma, da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá e da rede municipal de ensino de 

Criciúma. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Docente e o 

Mundo do Trabalho em Educação Física. 

Tesoureira – Jéssica Serafim Frasson 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade do Extremo Sul Catarinense 

(2012) e Especialista em Educação Física Escolar com Ênfase em Psicomotricidade e 

Jogos Cooperativos, na CENSUPEG - Centro Sulbrasileiro de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação (2012). Mestranda em Ciências do Movimento Humano na UFRGS - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Direção Científica e de Comunicação – Rogério Santos Pereira 

Possui graduação em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade 

Federal de Viçosa (2005), mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (2009) e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa 



Catarina (2014). É professor do Departamento de Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Coordena o LaboMidia - Laboratório e Observatório da 

Mídia Esportiva (CDS/UFSC) e é membro da equipe editorial da Revista 

Motrivivência/CDS/UFSC. 

 


