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Prezada comunidade de gestores/as, docentes, pesquisadores/as, 

estudantes da Educação Física Alagoana e comunidade em geral:  

Entendemos que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), 

afiliado à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), é um 

mecanismo que congrega um ambiente de alta qualificação e de luta política 

democrática a favor da Ciência como espaço de construção e efetivação do 

saber. Desse modo temos a proposta de declarar nossa intenção de estar à 

frente na Gestão da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte de Alagoas (CBCE-AL) no biênio de 2022/2024. O CBCE entidade 

científica fundada no final dos anos 1970 representa todo conjunto de 

pesquisadores e profissionais da Educação Física e das Ciências do Esporte 

Brasileira tendo seu corpo constituído por uma Direção Geral, seus Grupos 

Temáticos bem como as Secretarias Estaduais como instâncias organizativas e 

representativas do mesmo.  

 A Secretaria Estadual serve como ferramenta de comunicação entre os/as 

associados/as do Estado de Alagoas, demais Secretarias Estaduais e Direção 

Nacional representando-os/as mantendo intercâmbio técnico-científico com 

entidades congêneres, com entidades governamentais, da Educação física, 

movimentos sociais, sindicatos e associações coletivas, Instituições de Ensino e 

áreas afins. Por esse entendimento entendemos que a ausência de sua 

representação em nosso Estado dificulta o desenvolvimento coletivo da Ciência, 

das produções científicas de nossos/as associados/as e os intercâmbios acima 

referidos. Através desse entendimento no compromisso de fortalecer o campo 

de conhecimento e intervenção da Educação Física/Ciências do Esporte 

propomos as seguintes ações: 

➢ Constituição de uma Secretaria Estadual do CBCE-Alagoas; 

➢  Criação, sistematização e divulgação de um canal comunicativo em 

mecanismos presentes na internet e nas redes sociais abordando os 



conteúdos científicos/acadêmicos da área em conexão com as 

dimensões que perpassam o Ser Social (dimensões filosóficas, 

antropológicas, culturais, políticas, etc.); 

➢ Promoção de intercâmbios científicos da Educação Física com os 

campos da Educação, Saúde, Esporte e Lazer no objetivo de agregar 

pesquisadores/as, professores/as, gestores/as, organizações e 

movimentos sociais e de classe; 

➢ Desenvolver os Grupos de Trabalhos Temáticos, já existentes no 

CBCE, no contexto alagoano. 

 

SECRETÁRIO ESTADUAL: Eriberto José Lessa de Moura 

Docente Efetivo (DE) do Instituto de Educação Física e Esporte-IEFE da 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió-AL. Endereço 

Eletrônico: eriberto.moura@iefe.ufal.br  

 

SECRETÁRIA ADJUNTA: Maria do Socorro Meneses Dantas 

Docente Efetiva (DE) do Instituto de Educação Física e Esporte-IEFE da 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió-AL 

Endereço Eletrônico: socorro.dantas@iefe.ufal.br 

 

TESOUREIRO: Antônio Passos Lima Filho  

Docente Efetivo (DE) do Instituto de Educação Física e Esporte-IEFE da 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió-AL. Endereço 

Eletrônico: limafilho.antonio@gmail.com 

 

 

SECRETÁRIA DE MÍDIA/COMUNICAÇÃO: Vanessa Higino dos Santos 

Discente do Instituto de Educação Física e Esporte-IEFE da Universidade 

Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió-AL.  

Endereço Eletrônico: vanessahiginos20@gmail.com 

 

 

Referências de auxílio na formatação da Carta: 

1. Carta Proposta a da chapa “Educação física, soberania popular, ciência e 

vida”, candidata a assumir a gestão da Secretaria Estadual do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte no Rio de Janeiro (CBCE-RJ), no biênio 

2020/2022. Disponível em 

https://public.cbce.org.br/arquivos/repositorio/Carta%20programa%20da
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%20chapa%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsica,%20sober

ania%20popular,%20ci%C3%AAncia%20e%20vida%20_%20para%20g

est%C3%A3o%20CBCE-RJ%202020-2022.pdf 

2. Carta Proposta da chapa “Democracia e Expansão” candidata a gestão 

da Secretaria Estadual do CBCE no Maranhão, biênio 2020/2022. 

Disponível em < 

https://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Carta%20Chapa%20Democra

cia%20e%20Expans%C3%A3o_Vers%C3%A3o%20MA.pdf> 

3. Regimento das Secretarias Estaduais do CBCE. Disponível em 

https://www.cbce.org.br/regimento/secretarias 
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