CARTA PROGRAMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA
ESTADUAL DE MINAS GERAIS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE – CBCE/MG

CHAPA: Desafios e Enfrentamentos
“O que ela quer da gente é Coragem” (Guimarães Rosa)
Gestão: 2020-2022

Estamos vivenciando um momento de dificuldades que exige de nós muitos
enfretamentos. O cenário é de um intenso retrocesso político, econômico, social e há
também, um esforço conjunto de alguns setores empresariais para que isso aconteça de
maneira explícita na esfera da produção científica do conhecimento. Os ataques às
instituições representativas e democráticas, às instituições públicas educacionais e aos
direitos sociais são quase que cotidianos. Existe um ambiente intimidador que está
cerceando a liberdade intelectual, por meio de censuras, assédios, recomendações e cortes
orçamentários que beiram a ilegalidade. No campo das políticas educacionais precisamos
enfrentar o debate sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação em
Educação Física, concomitante às Diretrizes para a Formação Inicial e Continuada para
Professores e Professoras. Como membros de uma entidade científica não podemos nos
furtar aos debates, nem ficarmos alheios/as frente a essas situações. É neste sentido, como
educadores, preocupados com a produção do conhecimento científico, no âmbito da
Educação Física, e sua interlocução com a sociedade, que nos colocamos à disposição
para coordenarmos a Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
em Minas Gerais – CBCE/MG.
Sabemos que a secretaria de Minas esteve desarticulada nos últimos anos e esse também
será outro desafio a ser enfrentado, mas com a colaboração de todos/as conseguiremos a
articulação necessária para realizarmos tal intento.
Nos colocamos à disposição para:
1) Rearticular o CBCE/MG, em especial, tendo em vista a realização do XXII
Conbrace e IX Conice em solo mineiro;
2) Auxiliar na organização e participar de maneira efetiva dos Congressos Regionais
e outras atividades dos GTTs do CBCE, em preparação para o Conbrace e Conice;
3) Promover o fortalecimento e o reconhecimento do CBCE como entidade científica
e de representação e defesa dos interesses profissionais e da comunidade
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acadêmica em geral, por meio de ações diversificadas nos diferentes espaços e
órgãos científicos;
4) Incentivar novas associações ao CBCE, assim como motivar a participação de
sócios(as) que estejam por ora distanciados da entidade, buscando fortalecer as
lutas coletivas em torno dos direitos à educação, saúde, esporte e lazer;
5) Criar um canal de comunicação, sendo o elo entre a Direção Nacional e os/as
afiliados/as em Minas Gerais, visando divulgar e implementar as deliberações das
assembleias do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e da Direção Nacional,
estabelecendo espaços coletivos de debate e discussão;
6) Realizar parcerias com instituições de Ensino Superior com o intuito de
organizar, apoiar ou participar de eventos acadêmicos, visando divulgar a
entidade,

promover

debates

e

a

circulação

da

produção

do

conhecimento da área de Educação Física e Ciências do Esporte no
Estado de Minas Gerais;
7) Representar o CBCE nas ocasiões em que for solicitado nossa presença como
entidade representativa;
8) Fomentar

ações

que

contribuam

para

o

estabelecimento

de

espaços de diálogo, entre associados, Grupos de Pesquisas, Instituições de
Educação Superior e docentes da Educação Básica;
9) Fomentar o debate em torno da reformulação curricular na Educação Física, tendo
em vista as orientações dos ordenamentos legais, fazendo o enfretamento
necessário para promover uma formação em educação física que articule a
diversidade que compõe essa área de conhecimento;
10) Incentivar a ampla participação dos(as) associados(as) mineiros(as) no VII
Congresso do Sudeste de Ciências do Esporte e no Conbrace XXII e IX Conice.

Reiteramos que a participação do/a associado/a é de suma relevância para a efetivação
destas propostas. Por isso contamos com o apoio e o voto de vocês.
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QUEM SOMOS NÓS?

Secretária Estadual: Marina Ferreira de Souza Antunes
Licenciada em Educação Física, mestre e doutora em Educação. Professora da
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia.
Associada ao CBCE e à SBPC. Tesoureira do CBCE/MG no período de 2007 a 2009.
Membro do GTT Escola.

Secretário Adjunto: Admir Soares de Almeida Junior.
Licenciado em Educação Física. Mestre e Doutor em Educação. Professor do
Departamento de Educação Física da EEFFTO/UFMG. Secretário do CBCE em
Minas Gerais no período de 2002 a 2004. Coordenador do GTT Escola nos períodos
de 2011-2013 e 2013-2015.

Tesoureira: Gabriela Machado Ribeiro
Possui graduação em Pedagogia e Educação Física/ Licenciatura e Especialização em
Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
mestrado em Educação Física e mestrado e Doutorado em Educação pela
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). É professora da Faculdade de Educação
Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Tem experiência
na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física escolar, atuando
principalmente nos seguintes temas: lazer e formação de professores.

Coordenação de assuntos estudantis e comunicação: Beatriz Bezerra de Menezes
Estudante de graduação em Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia
(FAEFI-UFU). Participou do Programa de Atividades Físicas para Pessoas com
Deficiência (PAPD) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), programas de extensão da FAEFI-UFU.

