Proposta da chapa
“RENOVAÇÃO E MODERNIDADE PARA ROMPER AS FRONTEIRAS ENTRE
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO”

para eleições da Secretaria Estadual Paraná do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE-PR) – Biênio 2018-2019

Olá Caros Associados,
A chapa “Renovação e modernidade para romper as fronteiras entre pesquisa, ensino e
extensão”, como sua própria denominação já indica, tem como principal objetivo
introduzir/fortalecer o fomento de uma intervenção profissional respaldada pela ciência.
Nesta senda, apresentamos uma proposta de gestão e ações que se pretendem dinâmicas
e modernizantes, tendo em vista uma maior aproximação aos estudantes e profissionais que
encontram-se fora das discussões acadêmicas, sendo uma das finalidades, a filiação destes ao
CBCE e consequentemente o fortalecimento do campo da Educação Física no estado do Paraná
e, pela lógica, no Brasil.
Isso não significa descuidar dos associados e acadêmicos-cientistas em geral, ou
descaracterizar o caráter tradicional do CBCE, de produção científica e discussão e inserção
política, mas sim, agregar a este caráter também o da extensão e ensino, a partir de um diálogo
mais próximo com aqueles estudantes/profissionais que mais carecem de instrumentalização
para sua prática cotidiana e que encontram-se inibidos, senão bloqueados pelo academicismo
científico que, devido aos seus códigos (linguajar, interlocutores, teorizações, etc.) lhes é pouco
acessível.
Extensão e ensino estes que estamos buscando compreender em um sentido amplo e a
partir de suas interlocuções com a ciência, sobretudo a aplicada. Tal amplitude, em nossa visão,
e dentro das limitações de ação da Secretaria Estadual Paraná, diz respeito a um aumento
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quantitativo e qualitativo da realização e associação a eventos dos mais diversos portes, da
interlocução com as mais variadas instituições relacionadas com a Educação Física, da
comunicação ampla eletrônica e pessoal, e da modernização e divulgação da imagem do CBCEPR, visando atingir a comunidade da Educação Física como um todo.
Em resumo, buscamos contribuir para uma função social da Secretaria Estadual Paraná,
o que não significa deixar de lado sua função científica e política. Na realidade, acreditamos
que o investimento na primeira contribuirá para fortalecer as demais, sobretudo em decorrência
de tonar a ciência acessível e instrumentalizada àqueles que mais precisam dela: os não
iniciados no campo acadêmico-científico. Fortalecendo diretamente a atuação destes
estudantes/profissionais, acreditamos que estaremos fortalecendo a função e difundindo a
importância social da Educação Física.
Para tanto, elencamos a priori os seguintes eixos focais e respectivas estratégias
(descritas em termos gerais), o que obviamente não exclui a realização de outras, sendo todas
aptas a contribuir, cada qual à sua medida, à captação de novos associados, fidelização dos já
existentes e ampliação das possibilidades de captação financeira do CBCE-PR:

•

1 – Planejamento participativo, descentralizado e democrático: criar um fórum
eletrônico junto aos associados, logo após a posse (caso eleitos, obviamente), tendo
como ponto de partida a presente proposta, para sugestões e discussões de ações do
CBCE-PR no biênio 2018-2019 (fique claro: a proposta trata-se de um ponto de partida
para estimular as discussões, de forma que os eixos/ações abaixo estabelecidos podem
ser suprimidos ou modificados e novos podem ser inseridos, conforme o processo
participativo democrático);

•

2 - Fortalecimento científico e relações interinstitucionais: ampliar o diálogo com
Instituições de Ensino Superior, sobretudo a partir da realização, apoio, chancela,
participação e divulgação de eventos;
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•

3 - Inserção e fortalecimento da extensão e ensino: disseminar o conhecimento científico
aplicado por meio de realização de palestras e minicursos ministrados para estudantes
de Educação Física, professores da rede pública e particular de ensino e
professores/profissionais de Educação Física em geral;

•

4 - Inserção e fortalecimento político: buscar uma aproximação aos órgãos
governamentais (particularmente do estado do Paraná e de seus municípios)
responsáveis pelas políticas de Educação Física, esporte (e práticas corporais em geral)
e lazer, buscando contribuir para o planejamento, consecução e avaliação destas,
aproveitando o know how dos integrantes da Secretaria Estadual Paraná, todos
pesquisadores desta área;

•

5 - Comunicação e informação: melhorar os canais eletrônicos de divulgação do CBCEPR e de comunicação junto aos associados e possíveis associados, ao mesmo tempo
difundido o conhecimento científico por via da construção e publicação de textos de
caráter científico adaptados a um linguajar mais acessível, bem como textos de caráter
técnico-instrumental, informativos-jornalísticos, artigos de opinião, relatos de
experiências e entrevistas, abordando as mais diversas áreas da Educação Física, sempre
a partir de uma perspectiva aplicada;

•

6 - Aproximação aos associados: continuar com o trabalho de modernização e difusão
da imagem do CBCE-PR já realizado pela Gestão 2016-2017, ampliando-o a partir de
uma reconceitualização da marca e de seu portfólio midiático (brindes, souvenires, etc.),
em busca de tornar o CBCE-PR mais atrativo para estudantes e profissionais não
associados;

•

7 - Sulbrasileiro: apoiar a realização do IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do
Esporte a ser realizado em setembro de 2018, na Universidade do Vale do Taquari
(UNIVATES), município de Lajeado-RS, e incentivar e apoiar o planejamento para
realização do X Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte no estado do Paraná,
programado para o ano de 2020, em acordo com o rodízio entre estados que vem sendo
estabelecido pelo CBCE-Sul;
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•

8 - Diretoria Nacional: apoiar e/ou opinar e difundir as decisões e ações da Diretoria
Nacional, sobretudo em relação ao planejamento, realização e avaliação do XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VIII Congresso Internacional de Ciências
do Esporte, no ano de 2019.

Para tanto, o primeiro passo nesse sentido foi a própria composição da chapa, ampliando
a quantidade de membros, prezando pelo seu ecletismo, além da ramificação por diferentes
regiões e instituições do estado do Paraná, ainda que interligados pelo Universidade Estadual
de Maringá (UEM), por via do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física
UEM/UEL.
Ao mesmo tempo, a chapa propõe-se a realizar uma gestão democrática, a partir tanto
da socialização de informações quanto da busca de canais de comunicação e participação dos
associados nas decisões e ações da Secretaria Estadual Paraná. Este perfil democrático,
inclusive, além de expresso, sobretudo, no eixo focal número 1, inicia-se pela própria
organização dos membros da chapa, dentro de uma proposta de buscar-se sempre por decisões
e ações coletivas, descentralizando-se da figura do Secretário, inclusive no que diz respeito à
participação em eventos (oficiais ou não) do CBCE. Isto não exclui, obviamente, para garantia
de um funcionamento organizado da Secretaria, que cada qual cumpra com sua função préestabelecida, apresentada à sequência (em conjunto ao contato eletrônico de cada membro).
Função e membro

Atuação profissional, formação e e-mail

Secretário:

Professor Temporário do curso de Educação Física da Universidade Estadual do

Felipe Canan

Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Doutorando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
felipe.canan@gmail.com

Secretário Adjunto:

Professor Temporário do curso de Educação Física da Universidade Estadual do

Jeferson Roberto Rojo

Paraná (UNESPAR)
Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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Doutorando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
jeferson.rojo@hotmail.com
Tesoureiro e Coordenador

Professor Efetivo do curso de Educação Física da Universidade Estadual do

Financeiro:

Sudoeste da Bahia (UESB)

Temistocles

Damasceno Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade de Salvador
(UNIFACS)

Silva

Doutorando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
tom@uesb.edu.br
Coordenador de Extensão, Professor Temporário do curso de Educação Física da Universidade Estadual de
Maringá – Campus Regional de Ivaiporã (UEM-Ivaiporã)

Ensino e Eventos:
João

Paulo

Malagutti

Melleiro Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
joaopaulomalagutti89@hotmail.com

Coordenador Científico e de Mestrando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Relações Interinstitucionais:
Pedro

Henrique

pedromenegaldo@hotmail.com

Iglesiaz

Menegaldo
Coordenador

de Mestrando em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
allan_fzs@hotmail.com
Comunicação, Marketing e
Juventude:
Allan Fernando Zardo Da
Silva
Coordenadora
Administrativa

e

Mestranda em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
de neidianabraga@gmail.com

Logística:
Neidiana Braga da Silva
Souza

Deixamos claro desde já que será um prazer receber sugestões, discutir ideias e/ou
esclarecer quaisquer dúvidas, mesmo que antes da criação do fórum programado no eixo focal
número 1. Nossos e-mails estão à disposição para tal.
Esperamos que todos os associados contribuam com a eleição e agradecemos caso nos
concedam seu voto, para que possamos, com apoio de todos, assumir esta empreitada em busca
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não apenas de fortalecer o CBCE-PR e o próprio CBCE, mas também de, por via deles,
fortalecer cada vez mais a Educação Física e sua legitimação social.
Sendo nossa chapa a eleita ou não, desejamos um biênio de muito sucesso ao CBCEPR,
seus associados e, acima de tudo, à Educação Física.

Com as mais sinceras boas intenções e compromisso de fazer o melhor possível, assim
subscreve a chapa “Renovação e modernidade para romper as fronteiras entre pesquisa, ensino
e extensão”.

Maringá, 26 de abril de 2018
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