
Painel de discussão 2 

Pós-Graduação em Educação Física: o estado da arte nos 
grupos de trabalho temático do CBCE (“Corpo e cultura”, 
“Escola”, “Formação profissional e mundo do trabalho”, 
“Inclusão e diferença”, “Movimentos sociais”, 
“Epistemologia”, “Políticas públicas”). 
 
Tadeu João Ribeiro Baptista (UFG). Coordenador do GTT 
“Corpo e cultura” 
Admir Soares A. Junior (PUC-Minas-Departamento de Educação 
Física; Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - RME-

BH). Coordenador do GTT “Escola” 
Gilmar de Carvalho Cruz (UNICENTRO e UEPG). Coordenador do 

GTT “Inclusão e diferença” 

Santiago Pich (UFSC). Coordenador do GTT “Epistemologia”  

Leni Hack (UNEMAT). Coordenadora do GTT “Movimentos 

sociais” 

Paulo Ventura (UEG/PUC-GO). Coordenador do GTT 
“Formação profissional e mundo do trabalho” 

André Malina (UFRJ). Coordenador do GTT “Políticas públicas” 

Mediação: Márcia Chaves Gamboa (UNICAMP) 

 

Noite – 20:00h 

 

Avaliação do evento. 

___________________________________________ 

 

4 de agosto (Segunda-Feira) 

 

Reuniões institucionais do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Local do evento: Universidade Federal do Espírito 

Santo/Centro de Educação Física e Desportos 

 

Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Campus de 

Goiabeiras, Vitória/ES 

 

Inscrições: Não há taxa de inscrição no evento. 

Para se inscrever envie os seguintes dados para o 

email comunicacbce@gmail.com: 

Nome completo: 

Data de nascimento: dia/mês/ano 

Email de contato:  

Telefones de contato (com DDD): 

Instituição de origem: 

 

Para sugestões de hospedagem e maiores 

informações acesse: 

www.cbce.org.br ou ligue (41)3360-4201. 
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APRESENTAÇÃO 

O V Fórum de Pós-Graduação em Educação 

Física do CBCE tem como objetivo construir um espaço 

permanente e qualificado para a discussão da pós-

graduação em Educação Física no 

Brasil. Reconhecemosque, apesar dos avanços na 

produção do conhecimento na Pós-graduação em 

Educação Física, tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos, o campo necessita de mais comunicação no 

estabelecimento de políticas de desenvolvimento e 

crescimento da área. A Pós-Graduação em Educação 

Física precisa criar mais espaços para que docentes, 

alunos e coordenadores vinculados aos respectivos 

programas – bem como docentes da área não vinculados 

a programas, mas interessados pela temática da pós-

graduação – se encontrem, debatam e expressem suas 

sugestões e avaliações sobre a política científica em 

curso para área como um todo. 

            Na quinta edição do Fórum, o tema geral é 

“Desafios e dilemas da Pós-Graduação em Educação 

Física na área 21”. A intenção é refletir sobre os as 

dificuldades, as possibilidades, os desafios e os dilemas 

das políticas científicas em curso no CNPq e na Capes e 

seus reflexos na Educação Física. Além disso, há a 

expectativa de se construir, coletivamente, propostas 

alternativas aos paradoxos das políticas científicas em 

curso. Nesse contexto, algumas questões se apresentam 

para problematização: o “lugar” da Educação Física na 

Grande Área da Saúde; internacionalização da produção 

científica e a visibilidade dos periódicos nacionais; 

financiamento público das revistas; avaliação da 

produção científica; avaliação da Pós-Graduação na área 

21; questões éticas na publicação científica (ou má 

conduta acadêmica); profissionalização da editoração de 

revistas, o papel das entidades científicas no âmbito da 

Pós-Graduação, dentre outras. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1 de agosto (Sexta-Feira) 

Tarde – a partir das 14:00h.:  

Recepção dos participantes 

 

Noite – 17:30 h. 

Mesa de abertura do evento 

O CBCE e a Pós-Graduação em Educação Física no Brasil 

Simone Rechia (UFPR) 

Mediadora: Paula Cristina da Costa Silva (UFES) 

  

Mesa de debate – 19:00 h. 

Desafios e dilemas da Pós-Graduação em Educação 

Física: conhecimento e especificidade 

Santiago Pich (UFSC) 

Valter Bracht (UFES) 

Debatedor: Vidalcir Ortigara (UNESC) 

--------------------------------------------------------------- 

2 de agosto (Sábado) 

Manhã – 9:00h. 

Mesa de debates 

Desafios e dilemas da Pós-Graduação em Educação 

Física: a experiência dos mestrados profissionais  

Suraya Darido (Unesp) 

Dartagnan Pinto Guedes (UNOPAR) 

Debatedor: Felipe Quintão de Almeida (UFES) 

 

Tarde – 14:00h.  

Mesa de debates 

Desafios e dilemas da editoração de periódicos 

científicos 

Ivone Job (revista Movimento) 

Ana Cláudia Silvério Nascimento (UFES) 

Debatedor: Marcus Peikriszwili Tartaruga (UNICENTRO) 

  

 

 

Noite – 18:00h.  

Mesa de debates  

Desafios e dilemas da Pós-Graduação em Educação 

Física: os estudos socioculturais e a área 21 

Alexandre Palma (UFRJ) 

Otávio Tavares (UFES) 

Debatedor: Simone Rechia (UFPR) 

--------------------------------------------------------------------- 

3 de agosto (Domingo)  

Manhã – 9:00h. 

Mesa de debates 

Desafios e dilemas da Pós-Graduação em Educação 

Física: entre o produtivismo acadêmico e a ética na 

pesquisa 

Edson de Jesus Manoel (USP) 

Murilo Mariano Vilaça (UFRJ) 

Debatedor: Edvaldo Góis Júnior (UNICAMP) 

 

Tarde – 14:00h. 

Painel de discussão 1 

Pós-Graduação em Educação Física: o estado da arte em 

distintas subáreas (“Atividade física e saúde”, 

“Comunicação e mídia”, “Memórias da EF e do esporte”, 

“Lazer e sociedade”, “Treinamento desportivo”, 

“Gênero” 

Giannina do Espírito Santo (UNISUAM). Coordenadora GTT 
“Atividade física e saúde”. 
Allyson Carvalho de Araújo (UFRN). Coordenador do GTT 
“Comunicação e Mídia”. 
Elisângela Chaves (UFMG).Coordenadora do GTT “Memórias da 
Educação Física e do esporte”. 
Mauro Myskiw (UNIOESTE). Coordenador do GTT “Lazer e 
sociedade”. 
Fábio Yuzo Nakamura (UEL). Coordenador do GTT 
“Treinamento desportivo” . 
Silvana Goellner (UFRGS). Coordenadora do GTT “gênero” 
Mediação: Márcia Chaves Gamboa (UNICAMP) 


