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Campinas, 27 de fevereiro de 2019 
 
 
Ao Prof. Dr. Vicente Molina Neto  
Presidente do CBCE  
 
A Comissão Eleitoral responsável pela condução das eleições para a Secretaria Estadual de São 
Paulo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE/SP), designada em 21 de novembro de 
2018, pela Portaria 07/2018_DN/RS, pelo presente informa que o processo transcorreu dentro 
da normalidade. Foi utilizado o processo de votação eletrônica com administração da Secretaria 
Executiva da Direção Nacional e contou com uma Chapa inscrita: EDUCAÇÃO E CIÊNCIA – 
RESISTÊNCIAS.  
 
Composta pelos sócios: 
Elaine Prodócimo - Secretária 
Vivian Marina Redi Pontin – Secretária Adjunta 
Juliana Cristina Barandão - Tesoureira 
Bruno Modesto Silvestre – Tesoureiro 
Flávia Martinelli Ferreira – Coordenação Científica 
Rebeca Signorelli Miguel – Coordenação de Educação 
 
A eleição contou com 26 votos destes 23 votos válidos e 3 votos em branco conforme relatório 
da urna eletrônica enviado pelo administrador do sistema. 
 
 O calendário proposto foi seguido sem nenhum problema durante a divulgação do calendário, 
a inscrição das chapas, a divulgação das chapas inscritas, período de votação e divulgação dos 
resultados. A posse da nova Secretaria marcada inicialmente para os dias 11 ou 12 de março foi 
adiantada para o dia 25 de fevereiro aproveitando a realização do Seminário de Abordagens 
Historiográficas sobre Esporte realizado pela Secretaria do CBCE-SP, buscando também uma 
adequação de agenda de dirigentes e autoridades da Unicamp e outros envolvidos. Tal mudança 
não fere o regimento das Secretarias Estaduais, Estatuto do CBCE e preserva os prazos 
necessários. As atividades foram amplamente divulgadas principalmente por redes sociais e 
mensagens eletrônicas e não ocorreu nenhum protesto ou manifestação que possa questionar 
a legitimidade do processo eleitoral. 
Seguem com este relatório, o calendário eleitoral, a carta programa da chapa “Educação e 
Ciência – resistências” e fotos da posse. 
 
Encerramos as atividades desta comissão após a posse da nova Secretaria Estadual do CBCE/SP 
desejando sucesso para a gestão. 

 
 
 
 

Presidente da Comissão Eleitoral: Carlos Fabre Miranda  
Primeira Secretária: Olívia Cristina Ferreira Ribeiro  
Segundo Secretário: Danilo Ciaco Nunes 
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Calendário Eleitoral 

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual de São Paulo do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e nomeada conforme Portaria 07/2018 da 

Direção Nacional, estabelece o calendário do processo eleitoral visando à eleição da 

nova Secretaria Estadual de São Paulo desta entidade científica para o biênio 2019-

2020. 

26/11 – Divulgação do calendário eleitoral 

3 à 7/12 - Inscrição das chapas 

10 à 14/12 – Divulgação das chapas inscritas com os respectivos programas. 

Envio de correspondência eletrônica aos sócios com orientação quanto ao 

procedimento eleitoral para o voto eletrônico. 

17 à 20/12 – votação 

21/12 - apuração 

27/12 - Divulgação do resultado 

25/02/2019 – Posse da Secretaria Estadual de São Paulo para a gestão 2019-

2020 

As inscrições das chapas além de observarem o seu período, deverão conter o 

nome da chapa, os nomes dos candidatos aos cargos com dados curriculares resumidos 

e o programa da chapa. As inscrições deverão ser encaminhadas ao CBCE/SP – 

Comissão Eleitoral por e-mail para o presidente da Comissão Eleitoral no endereço 

abaixo: 

 carlosfabremiranda@gmail.com 

CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

Este Edital foi elaborado com base no Estatuto do CBCE, onde no Art. 23º 

estabelece que o Processo Eleitora das Secretarias Estaduais deverá obedecer ao 

previsto pelo regimento das mesmas.  O Regimento das Secretarias Estaduais em seu 

Art.4º Estabelece que o processo pode ser pelo voto postal, e/ou voto eletrônico e/ou 

em assembleia eleitoral, desde que se garanta segurança para o pleito. Esta Comissão 

opta pelo voto eletrônico para conduzir o processo, entendendo que o mesmo se 

apresenta como seguro e confiável. 

Estatuto do CBCE 

http://www.cbce.org.br/cbce-estatuto.php 

Regimento das Secretarias Estaduais 

http://www.cbce.org.br/secretaria-regimento.php 

 

http://www.cbce.org.br/secretaria-regimento.php
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Ainda de acordo com o Regimento das Secretarias Estaduais do CBCE em seu 

Art. 6º estabelece que cada Chapa inscrita poderá indicar um representante para 

acompanhar o trabalho da Comissão Eleitoral. 

Somente poderão ser votados para a Secretaria Estadual do CBCE São Paulo, 

associados(as) efetivos com período de admissão no quadro associativo superior a 90 

dias da data de votação. Exige-se o título acadêmico mínimo de Mestre para o cargo de 

Secretário(a), não sendo pré-requisito para os demais cargos eletivos (Segundo 

Secretário e Tesoureiro). (Conforme parágrafo 2º do Art. 5º do Estatuto do CBCE, 

Capítulo I do Regimento das Secretarias Estaduais do CBCE). 

Poderão votar todos os associados (efetivos e estudantes) com período de 

admissão superior a 90 dias da data de votação (parágrafo 3º, Art. 5º, Capítulo II do 

Estatuto do CBCE); De acordo com o Estatuto (Art. 20 e 21, Capítulo IV) o acesso à 

urna eletrônica – sistema de votação que será adotado nestas eleições – bem como 

à(s) carta(s) programática(s) da(s) chapa(s) inscrita(s), deverão ser disponibilizadas: 

a) aos sócios quites com a anuidade de 2018 paga;  

b) aos sócios em atraso de até duas anuidades. (os votos dos associados não 

quites serão aceitos desde que saldem seus débitos no período previsto para 

recebimento das senhas).  

O acesso à urna eletrônica e as Cartas Programáticas das Chapas inscritas 

poderão ser enviados aos associados em atraso em mais de duas anuidades, desde 

que os interessados façam solicitação por correio eletrônico junto à Comissão Eleitoral 

do CBCE/SP pelo seguinte endereço eletrônico: carlosfabremiranda@gmail.com  

Esta Comissão enviará cópia do relatório da Comissão Elitoral à Direção Nacional 

num prazo de até 15 dias após a posse da nova Diretoria eleita. 

Sendo esses os encaminhamentos pertinentes ao processo eleitoral para a 

Secretaria do CBCE São Paulo, biênio 2019-2020, esta Comissão determina a imediata 

publicação do referido edital.  

 

 

Campinas, 23 de novembro de 2018.  

 

Comissão Eleitoral  

Presidente da Comissão Eleitoral: Carlos Fabre Miranda 

Primeira Secretária: Olívia Cristina Ferreira Ribeiro 

Segundo Secretário: Danilo Ciaco Nunes 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlosfabremiranda@gmail.com
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Carta Programa – Chapa: Educação e Ciência - Resistências 

Gestão 2019/2020 

 

Na última gestão, a chapa “Novos horizontes”, teve como objetivo fortalecer o 

Colégio Brasileiro de Ciências de Esporte – CBCE - por meio da promoção de eventos e 

divulgação de informações da área. Foram organizadas palestras, mesas e o VI Congresso 

Regional Sudeste como forma de ampliação das trocas entre pesquisadores das diversas áreas 

que compõem o rico universo da Educação Física e das Ciências do Esporte. A página do 

CBCE-SP manteve a atualização das publicações dos periódicos da área bem como de 

eventos organizados pelas entidades científicas da Educação Física e Ciências do Esporte. 

No momento grave e delicado pelo qual passamos, a atuação de uma entidade de 

defesa dos nossos direitos nos múltiplos âmbitos de ação se faz relevante e urgente. A luta 

pela manutenção da educação pública e de qualidade, de garantias à produção científica e de 

incentivos ao esporte e lazer será nosso mote juntamente à nossa Diretoria Nacional. 

Como forma de continuidade aos trabalhos realizados, objetivamos seguir na busca 

de ampliação do quadro de associados, por meio de divulgação maciça do CBCE e, mais 

especificamente do CBCE-SP, com trabalho de base junto às universidades públicas e 

privadas, com profissionais e estudantes de Educação Física e áreas afins.   

Em conjunto com as secretarias da região sudeste, como proposto no VI Congresso 

Sudeste de Ciências do Esporte, pretendemos organizar um informativo bimestral sobre as 

atividades, estudos, notícias relevantes da nossa região.  

 Buscaremos contribuir com a Direção Nacional do CBCE, qualitativamente e 

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

RN no ano de 2019. 

 Ao finalizarmos essa carta-proposta, indicamos nossas principais ações previstas 

bem como apresentar brevemente os membros que compõem nossa chapa.  

  

Ações previstas para o biênio 2019/2020:  

● Realizar reuniões, seminários, palestras e/ou encontros estaduais em diferentes 

pontos do estado de SP;  

● Fortalecer a campanha de filiação ao CBCE; 
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● Levantamento, junto aos associados não atuantes do CBCE, dos motivos do seu 

afastamento da instituição e incentivo ao retorno; 

● Criação de uma página virtual do CBCE região sudeste, juntamente com as 

demais secretarias regionais; 

● Divulgação e proposição de estratégias de organização dos(as) sócios(as) 

paulistas para participação no XX CONBRACE/VII CONICE a realizar-se em 

2019 na cidade de Natal-RN; 

● Contribuição para a estruturação e manutenção das secretarias estaduais da região 

sudeste;  

● Ampliação de redes de contato entre pesquisadores de diferentes áreas de atuação 

da Educação Física e Ciências do Esporte;  

● Promoção de ações diversificadas que visem ao reconhecimento do CBCE como 

entidade de defesa dos interesses profissionais e científicos da área. 

 

Membros componentes da Chapa Educação e Ciência - Resistências 

 

SECRETÁRIA -  

Elaine Prodócimo (elaine@fef.unicamp.br) - 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 2013. Coordena os 

grupos de estudos: GEPEVs – Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Violências e EscolaR – 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Física Escolar.  Atuou como Secretária 

Estadual do CBCE na gestão 2017-2018. 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA -  

Vivian Marina Redi Pontin (vivian.pontin@gmail.com) - Graduada em licenciatura em 

Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (FEF-UNICAMP), mestre em 

Divulgação Científica e Cultural pelo Instituto de Estudos da Linguagem e Laboratório 

de Estudos Avançados em Jornalismo – Labjor/Nudecri, ambos da Unicamp. Doutora em 

Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH-Unicamp. 

mailto:elaine@fef.unicamp.br
mailto:vivian.pontin@gmail.com


 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

  Secretaria Estadual de São Paulo 

Relatório de Eleição do CBCE São Paulo para a Gestão 2019-2020 

________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora do grupo CNPq – multiTÃO: prolifer-artes sub-vertendo ciências, 

educações e comunicações. Também integra Comitê Científico do Grupo de Trabalho 

Temático: Corpo e Cultura do CBCE. Participou da gestão 2017-2018 da Secretaria 

Estadual do CBCE-SP. 

 

TESOUREIRA/O -  

Juliana Cristina Barandão (jubarandao@yahoo.com.br) - Graduada em licenciatura e 

bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (FEF-

Unicamp) no ano de 2009. Possui mestrado em Educação Física pela Universidade 

Estadual de Campinas (FEF-Unicamp). É funcionária Técnica Administrativa da 

Unicamp onde atua desde 2011. Participou de outras gestões da Secretaria Estadual do 

CBCE-SP. 

Bruno Modesto Silvestre (modesto.b@gmail.com) - Graduado em Educação Física e em 

Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É mestre em 

Educação Física (2016) pela (Unicamp)s. Atualmente é bolsista de doutorado CNPq em 

Educação Física (área de concentração Educação Física e Sociedade) na mesma 

instituição. Participa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas e Lazer 

(GEPL-Unicamp), do Grupo de Pesquisas Margem e do Comitê Científico do Grupo de 

Trabalho Temático de Políticas Públicas do CBCE. 

 

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA - 

Flávia Martinelli Ferreira (flaviamartinelli@uol.com.br) - Graduada em licenciada em 

Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (FEF-Unicamp). Possui 

mestrado em Educação Física pela FEF-Unicamp, cursando atualmente o doutorado em 

Educação na Universidade de Brasília. É membro do grupo EscolaR da 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. Participou da gestão 2017-2018 

da Secretaria Estadual do CBCE-SP. 

  

 

mailto:jubarandao@yahoo.com.br
mailto:modesto.b@gmail.com
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COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - 

Rebeca Signorelli Miguel (rebecasignorelli@gmail.com) - Graduada em licenciatura em 

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

2015. Possui mestrado em Educação Física pela Unicamp na área Educação Física e 

Sociedade. É membro do Grupo de Estudos EscolaR (FEF-Unicamp). Doutoranda em 

Educação na Faculdade de Educação da 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. Participou da 

gestão 2017-2018 da Secretaria Estadual do CBCE-SP. 

  

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - 

Samuel Ribeiro dos Santos Neto (samuelrs.unicamp@gmail.com) - É licenciado em 

Ciências Sociais (2012) pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente 

cursa Mestrado em Educação Física e Licenciatura em Educação Física pela mesma 

instituição. É bolsista CNPq, desenvolvendo a pesquisa de mestrado na área de 

concentração Educação Física e Sociedade. Trabalha especificamente com temas ligados 

à história do esporte e do associativismo esportivo. Participa do grupo de pesquisa Corpo 

e Educação e do grupo Margem - Laboratório de Pesquisa em Educação Física e 

Humanidades, ambos na FEF/Unicamp. É associado ao CBCE desde 2016 e à 

International Society for the History of Physical Education and Sport, desde 2018. 

 

Campinas, 07 de dezembro de 2018. 
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FOTOS DA POSSE  

25/02/2019 
 

 
 
Foto 1 : Reitor da Unicamp Prof. Dr. Marcelo Knobel,   Secretária Estadual do CBCE/SP Profa. 
Dra. Elaine Prodócimo, Representando a Direção Nacional Profa. Dra. Sílvia Cristina Franco 
Amaral e Diretor da Faculdade de Educação Física Prof. Dr. Orival Adries Junior. 
 
 

 
 
Foto 2: Fala da Profa. Dra. Elaine Prodócimo 
 



 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

  Secretaria Estadual de São Paulo 

Relatório de Eleição do CBCE São Paulo para a Gestão 2019-2020 

________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Foto 3: Fala da Secretária Estadual do CBCE: Profa. Dra. Elaine Prodócimo e demais membros 
da mesa. 
 
 
 

 
 
Foto 4: Fala da Profa. Dra. Silvia Cristina Amaral, representando a Direção Nacional do CBCE. 
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Foto 5 : Fala do Reitor da Unicamp: Prof. Dr. Marcelo Knobel. 
 

 
 
Foto 6 : Público presente. 


