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Após ouvir a comunidade de pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras e
estudantes associados do CBCE; avaliar o aumento do número de casos de contágio pelo
COVID-19 no Brasil (mais de 4.000.000 de casos confirmados) e suas múltiplas formas de
transmissão; aferir o número diário de mortes que, em razão de sua alta letalidade (2,71 no
Brasil), já ultrapassa os 450.000 óbitos; perceber a lenta evolução da vacinação que, em cinco
meses, apenas, atingiu pouco mais de 13% da população brasileira com a segunda dose;
constatar a falta de uma política sanitária sólida de combate à pandemia, bem como a
fragilidade organizativa e política do atual governo federal brasileiro, vemo-nos em situação
de concluir o que segue.
Esses números objetivos colocam nossa subjetividade em alta e em alerta, uma vez
que não expressam a totalidade do sofrimento de toda ordem das famílias brasileiras,
especialmente as mais pobres, que são as maiores vítimas em todos os momentos trágicos da
nossa história. Assim, constata-se haver coerência entre preservar vidas, afirmar as ciências
e realizar o XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IX Congresso
Internacional de Ciências do Esporte de modo não presencial.
Examinando, por fim, os comunicados oficiais e vozes da UFMG sobre a inviabilidade
das atividades acadêmicas presenciais nessa instituição de ensino (como na maioria das
Universidades brasileiras) e verificando a grande dificuldade para realizar eventos
presenciais, resolve-se:
COMUNICAR ao grande público que toda a programação do XXII Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte e do IX Congresso Internacional de Ciências do
Esporte será realizada no formato remoto, em dois momentos: 13 a 17 de setembro e 12
a 17 de dezembro.
Nesse sentido, agora, passamos a arregimentar recursos e meios para que a
participação de associados e associadas esteja à altura de edições anteriores que se realizaram
de forma presencial. Cremos que, juntos, irmanadas as comunidades da UFMG e do CBCE,
não mediremos esforços para garantir a participação e a apresentação das mesas-redondas e
das comunicações científicas com todos os cuidados técnicos adequados e, dessa forma,
garantir a elevada qualidade científica e política do evento.
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