
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 2018/2020. 

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 outras relativas aos interesses do CBCE. 

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 voltadas para este campo de conhecimento e intervenção.   

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

experiência de democracia 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, edição de 2018, do Congresso Sulbrasileiro de Ciências do 

Esporte (CSBCE).  

 



Tendo por referência as propostas, acima listadas para o biênio 2018;2020, 

apresentamos, a seguir, os membros que compõem a chapa “Compromisso, 

Pluralidade e Mobilização”: 

 

Secretário Estadual – Francisco Emilio de Medeiros 

Possui licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco 

(1989), especialização em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (1993), mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas 

(1999) e doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(2011). Atualmente é professor do Departamento de Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Catarina e Coordenador do Núcleo de Estudos Pedagógico em 

Educação Física - NEPEF. 

  

Vice-Secretária Estadual – Lana Gomes Pereira 

Possui licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás 

(1999), especialização em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2004), mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2006) e Master em Sciences de L'Education et Formation - Université Paris -  

Vincennes-Saint-Denis Spécialité "Socialisation, Sujets et Instituitions Educatives (2007). 

Atualmente é professora da Universidade do Vale do Itajaí. Coordenadora do Projeto de 

Extensão/UNIVALI: Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer (EFESEL). É membro do 

grupo de pesquisa Corpo, Cultura e Educação a partir das linhas: Cultura, Arte e Lazer, 

Saúde Pública e Coletiva, Esporte e Sociedade, Formação Docente e Profissional em 

Educação Física.  

 

Tesoureiro – Alexandre Vanzuita 

Possui licenciatura em Educação Física, mestrado em Educação pela Universidade do 

Planalto Catarinense (2004 e 2007), doutorado em Educação pela Universidade do Vale 



do Itajaí (2016) e pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná 

(2018). Atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto 

Federal de Educação Catarinense - Camboriú. 

   

Direção Científica e de Comunicação – Vitor Gonçalves Silva 

Possui licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(2016). Atualmente é professor na Rede Municipal de Ensino na Prefeitura de 

Florianópolis. 


