
Carta Programa 

GESTÃO 2015-2017 - “COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO” 

 

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE tem se configurado, nos últimos 

anos, como a entidade científica mais representativa da área de Ciências do 

Esporte/Educação Física no Brasil. Diante desse quadro, temos um grande desafio pela 

frente, que consiste em aglutinar os pesquisadores, gerar espaços para as trocas 

acadêmicas, socializar os conhecimentos produzidos, representar a área junto as 

Instituições de fomento à pesquisa e instâncias governamentais, interferindo nos rumos 

das políticas públicas para Educação Física/Ciências do Esporte no cenário nacional e 

mesmo internacional. 

 

Uma associação científica que congrega pesquisadores de distintos campos e estratégias 

de intervenção e investigação deve basear suas ações no reconhecimento de sua 

diversidade, na rigorosidade científica e no compromisso social, em um contexto que 

requer cada vez mais a intervenção do conhecimento em suas dimensões culturais, 

tecnológicas, política, filosófica e científica. A variedade de formas de trabalhar e 

produzir conhecimento na Educação Física/Ciências do Esporte nos faz compreender a 

complexidade da realidade social brasileira e os grandes desafios colocados a essa área 

do conhecimento. Considerando essas características, reunimos, nessa gestão, 

professores/pesquisadores que coletivamente assumem o compromisso de consolidação 

do que já foi historicamente conquistado como patrimônio político, acadêmico e 

científico da entidade, conjugando capacidade de trabalho, compromisso ético com os 

interesses e valores humanos, competência científica, responsabilidade social, prática 

democrática e espírito agregador. 

 

Com base nessas responsabilidades, o grupo de professores abaixo subscritos vem à 

comunidade do CBCE apresentar sua candidatura à Direção Nacional para a gestão 

2015-2017, lançando as seguintes propostas:  

 

• Fortalecimento da natureza científica da entidade, com a qualificação de sua 

intervenção na interlocução com diferentes instâncias e setores do governo e da 

sociedade com grupos estratégicos vinculados à área, buscando destacar a necessidade 

de políticas de regionalização, com ênfase na interiorização, visando potencializar maior 



acesso e participação. Salientamos também, a importância da internacionalização, no 

sentido de diálogos e trocas de experiências, do desenvolvimento científico e 

tecnológico da área; 

• Aprofundamento da relação do CBCE junto à Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), bem como com outras entidades científicas, instituições de ensino 

superior, universidades, grupos e institutos de pesquisa, buscando ampliar e qualificar a 

construção de políticas relacionadas à ciência e tecnologia, à educação, à saúde, à 

formação, ao esporte e ao lazer, às políticas de regionalização dentre outras afetas ao 

desenvolvimento da área. 

• Consolidação do Fórum Permanente de Pós-Graduação em Educação Física, e do 

Encontro anual de Pesquisadores da área 21, com a ampliação das relações entre CBCE 

e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Física no Brasil, bem como 

com os órgãos de fomento, notadamente a Capes, o CNPq e as fundações estaduais de 

apoio à pesquisa. Nesse contexto, é preciso constituir o CBCE como uma instituição 

protagonista nas políticas destinadas à Pós-Graduação Scricto Sensu em Educação 

Física no País. 

• Qualificação da relação com Grupos e Linhas de Pesquisa em Educação 

Física/Ciências do Esporte que atuam e integram Programas de Pós-Graduação Scricto 

Sensu em áreas afins, assim como, com outros grupos que não pertencem a Programas 

ainda, mas desenvolvem pesquisas da área. 

• Reafirmação da política de incentivo à produção e difusão do conhecimento, 

entendendo que os periódicos não apenas difundem ou socializam, mas eles também 

(re)produzem realidades, com implicações sobre as práticas, disputas e posições sociais. 

Estabelecimento de canais dialógicos com as instituições responsáveis, destacando a 

necessidade de identificar estratégias para a consolidação da Educação Física/Ciências 

do Esporte como área de conhecimento e intervenção pedagógica, no que diz respeito à 

produção científica, e ao mesmo tempo dar prosseguimento à política de difusão 

desenvolvida, particularmente em relação à Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

(RBCE), aos Cadernos de Formação RBCE e a retomada do Fórum Permanente de 

Editores de Periódicos Científicos da Área da Educação Física. Vale aqui destacar que 

durante a trajetória do CBCE já identificamos (nos Fóruns de Pós-graduação e nos 

Encontros de pesquisadores da área 21) algumas dessas estratégias (reconhecimento da 

autonomia da área; reconhecimento e indução da diversidade nas avaliações e no 

fomento; reconhecimento da pluralidade de produtos; reconhecimento das diferenças 



regionais; reconhecimento da relevância dos diálogos horizontais com a comunidade 

internacional).  

• Contribuição na estruturação de princípios e diretrizes orientadas para a qualificação 

da formação profissional inicial e continuadas no âmbito da Educação Física e áreas 

afins, aprofundando o debate acerca das atuais políticas públicas voltadas à formação no 

Brasil; 

• Fortalecimento do CBCE como entidade científica, no que diz respeito à 

sistematização e incentivo à produção do conhecimento, não apenas com artigos, mas  

também noutros produtos não menos relevantes (livros, coletâneas, cadernos técnicos, 

produção audiovisual, etc..). Para tanto, as proposições envolvem: a) o apoio às 

secretarias estaduais do CBCE em sua manutenção ou criação em Estados ainda 

inexistentes; b) o fortalecimento do protagonismo científico e institucional dos Grupos 

de Trabalhos Temático - GTT´s; c) e o desenvolvimento de uma política de 

aproximação e envolvimento dos professores nas ações do CBCE e deste nas atividades 

conduzidas pelos mesmos em suas instâncias de formação tais como seminários e 

palestras, dentre outros; 

• Reafirmação e valorização do papel estratégico dos Grupos de Trabalho Temáticos e 

das Secretarias Estaduais/Comissões Provisórias, como forma de assegurar a 

democratização dos processos decisórios e reconhecer a importância de ambas as 

instâncias para a estrutura do CBCE, visando conectar e articular todas as instâncias de 

forma horizontal. 

• Manutenção da política de qualificação administrativa do CBCE, agregando condições 

estruturais para o funcionamento de sua sede e desenvolvimento das ações da Direção 

Nacional e demais instâncias organizativas; Aliado a isso, apontamos para o 

desenvolvimento da gestão numa lógica matricial, de arregimentação de conhecimentos 

em torno de projetos estratégicos, estes agregadores das condições concretas existentes. 

• Continuidade da consolidação da política de comunicação e informação do CBCE, 

ampliando a página oficial, estimulando a participação das diferentes instâncias (GTTs, 

Secretarias/Comissões Provisórias) da entidade neste âmbito. Possibilitar maior 

integração e utilização da página para o fortalecimento da política de 

internacionalização da entidade. Manter, no site, os espaços já definidos para registro de 

mensagens e comentários dos associados, além da galeria para fotos e vídeos, 

objetivando estreitar as relações entre a comunidade do CBCE e a sociedade em geral;  



• Desenvolver esforços no sentido de implementar projetos de integração de bancos de 

dados, um deles envolvendo a articulação das informações da 'página do associado' com 

mensagens de e-mail personalizadas, tanto para divulgação de notícias, como para 

visualização formas de pagamentos, acompanhamentos e atualizações de cadastros. O 

outro projeto que contempla essa articulação de informações compreende a unificação 

dos dados dos cadastros dos associados (para que eles não necessitem realizar isso em 

distintos sistemas). Uma vez constituído esse cadastro único, conforme as demandas, 

ele será relacionado com as diferentes plataformas do CBCE, tais como o Sistema de 

Administração (da Direção Nacional, das Secretarias, dos GTTs e das Inscrições em 

eventos), o Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC), o Sistema de Gestão 

Editorial da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) e do Caderno de 

Formação. 

• Continuação e ampliação das relações internacionais mantidas pelo CBCE, instituindo 

uma política de intercâmbio e cooperação com outras entidades científicas, com 

universidades, grupos e institutos de pesquisa; 

• Preservação da memória do CBCE, através da organização e disponibilização do 

acervo histórico para pesquisa. 

envolve 

Neste sentido, a chapa “COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO” apresenta seus 

membros que se colocam frente aos complexos desafios de nossa entidade científica, 

para o biênio 2015/2017. 

 

Presidenta – Simone Rechia 

Possui Graduação em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(1986), Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1998), 

Doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e Pós 

Doutorado pelo Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha 

(Barcelona/Espanha, 2009). Atualmente é professora associada da Universidade Federal 

do Paraná, onde ministra aulas na Graduação do curso de Educação Física e no 

Programa de Pós-graduação em Educação Física. É coordenadora do GEPLEC - Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade e tutora do PET Educação Física 

UFPR. Membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, coordenou o GTT Lazer 

e Sociedade e Presidente da gestão 2013 – 2015. Foi coordenadora do Programa Esporte 

e Lazer da Cidade/PELC e pesquisadora no Projeto Rede Cedes/UFPR. 



Vice-Presidente – Edivaldo Góis Junior 

Possui Graduação em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista - UNESP 

(1997), Mestrado em Educação Física pela Universidade Gama Filho (2000), Doutorado 

em Educação Física pela Universidade Gama Filho (2003). Atualmente é professor da 

Faculdade de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Integra o grupo de pesquisa CORPO 

E EDUCAÇÃO da Unicamp. Foi professor da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Membro do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, foi Coordenador do GTT "Memórias da Educação Física e Esporte" e Diretor 

de Comunicação da Diretoria Nacional do CBCE. 

 

Direção Administrativa – Fernando Mascarenhas. 

Mestre e Doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Pós-Doutor em Política Social pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Professor Associado da Universidade de Brasília (UnB). Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília (UnB). 

Coordena a Linha de Pesquisa de Políticas de Esporte do AVANTE-Grupo de Pesquisa 

e Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer. Foi presidente do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (2005-2007; 2007-2009).   

 

Direção Científica – Felipe Quintão de Almeida 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007). 

Doutorado em Educação pela mesma instituição (2009). Licenciando em Filosofia da 

Universidade Federal do Espírito Santo (2011). Tem experiência na área de Educação e 

Educação Física, com ênfase em: educação física escolar e epistemologia da educação 

física. É editor adjunto da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) e do 

Cadernos de Formação RBCE. Foi Secretário Estadual do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte no Espírito Santo (gestão 2010-2012). Atuou como vice-secretário 

entre 2012-2013. Foi Coordenador adjunto do Grupo de Trabalho Temático 

Epistemologia, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, na gestão 2011-2013 

(CBCE). É Diretor Científico do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (2013-

2015). 

 



Direção de Comunicação – Allyson Carvalho de Araújo 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (2004), mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (2006) e doutorado em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco 

(2012). Atualmente é adjunto II da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Professor permanente do Programa Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF-

UFRN) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPGEM-UFRN)Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física, atuando 

principalmente nos seguintes temas: esporte, educação física, educação, inclusão, ensino 

e cinema. 

 

 

Direção Financeira – Tadeu João Ribeiro Baptista 

Possui graduação (Licenciatura Plena) em Educação Física pela Escola Superior de 

Educação Física de Goiás (1989), Especialização em Planejamento Educacional pela 

Associação Salgado de Oliveira (1991) e Treinamento Esportivo pela Escola Superior 

de Educação Física de Goiás (1995). É Mestre em Educação pela Universidade Federal 

de Goiás (2001). É Doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2007). 

Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás, onde atua como Docente no curso 

de graduação em Educação Física e no Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Coordenador do Grupo de Trabalho Temático Corpo e Cultura do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte (GTTCC/CBCE) nos períodos 2011-2013 e 2013-2015. É 

pesquisador dos Grupos de pesquisa LABPHYSIS - Laboratório Physis de Pesquisa em 

Educação Física, Sociedade e Natureza e COEESA - Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Corpo, Estética, Exercício e Saúde. Tem experiência na área de Educação Física, com 

ênfase em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação física, 

corpo, atividade física, indústria cultural e saúde. 

 

 

Coordenadora Nacional de Gtt's – Mauro Myskiw 

Licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Mestre em Ciência do Movimento Humano e Mestre em Administração 

pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Doutor em Ciências do Movimento 

Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Adjunto 



do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Vice-líder do Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física 

(GESEF/UFRGS), coordenador do projeto-linha de pesquisa sobre "Cultura e Gestão 

em Educação Física". Editor Adjunto da revista Movimento, periódico editado pela 

Escola de Educação Física (ESEF/UFRGS). Coordenador do Grupo de Trabalho 

Temático (GTT) Lazer e Sociedade na gestão 2013-2015. Coordenador Científico da 

Secretaria do Rio Grande do Sul do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE-

RS). 

 

Coordenador Nacional das Secretarias Estaduais – Sissilia Vilarinho Neto 

Possui Graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás (1998), 

Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (2003), Doutorado em 

Educação pela Universidade Federal de Goiás (2012). Atualmente é professora adjunta 

da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Integra o 

grupo de pesquisa PRAKSIS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, 

Teoria Social e Educação e o grupo de pesquisa COESA – Grupo de Estudos e Pesquisa 

sobre Corpo, Estética, Exercício e Saúde. Membro do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, foi Secretária do CBCE em Goiás nos biênios 2010-2012 e 2012-2014 e 

integra o comitê científico do GTT Corpo e Cultura. 

 


