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COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
Diretoria Nacional

Gestão: "Plurellsmo e Compromisso"

BOLETIM INFORMATIVO

ANO 1 . N. 1/ Janeiro a Junho de 2012

Caro(a)s Sócios (as) do CBCE,

É com prazer que encaminhamos o Boletim n" 1, da Diretoria
Nacional do CBCE, biênio 2011·2013, "Pluralismo e Compromisso".
Nele, apresentamos uma síntese das atividades realizadas durante os
primeiros meses de nossa gestão· período de setembro de 2011 a
janeiro de 2012. Começaremos com a sessão "Com a palavra, o
presidente!" e, em seguida, detalharemos algumas ações que vem
sendo desenvolvidas.

Com a palavra, o presidente!

2012, ano de velhos e novos misticismos, ano de desastres
naturais-sociais anunciados, da crise da ciranda financeira mundial. ..

E nosso CBCE?

Certamente vivemos um momento criativo e fértil. .. difícil de
compreender, sobretudo quando o observamos "de fora". As coisas que
podemos entender com a razão e sentir com o coração são aquelas que
podemos olhar "de dentro".

Se alguém analisar de fora, por exemplo, com uma eventual
arrogância acadêmica, não entenderá o CONBRACE e o CBCE. E terá
dificuldade em compreender o que acontece por uma razão, por um
motivo muito importante: o CBCE, se não a mais diversa, é certamente
uma das associações científicas mais heterogêneas e complexas do
Brasil. Atualmente, é a sociedade científica que congrega o maior
espectro de pesquisadores de nossa área. É a pátria da diversidade de
pensamento, da diversidade dos modus, sejam eles: operandi, vivendi,
faciendi ou probandi. Essa característica é que simboliza e representa
tão bem nossa área, e, que, vista "de fora" pode parecer um grave
defeito.

Porquê?

Porque o modelo oriundo da ordem vigente, aquele que
alimenta os que crêem em modelos de sociedades cientificas, reforça
que não existe status suficiente para esta entidade. Contudo, somos a
representação científica da Educação Física e áreas afins e, é fato, que o
CBCE é o espaço da diversidade e do contraponto gerando, muitas
vezes, divergências. Isso faz com que os associados tenham no CBCE
um espaço para a expressão de suas produções e idéias baseando-se
no debate do contraditório, mas também, na afirmação do que é
essencial. Portanto, ao conjunto dos associados, convido para que em
2012 continuemos nessa caminhada, com o coração e a razão, mas por
dentro de nossa entidade.

É nossa missão fazer do CBCE, cada vez mais, esse campo
fértil da proposição e do debate, um lugar necessário para sonhar e
mudar!

Um abraço fraterno,

LeonardoAlexandre Peyré Tartaruga.



Ações Realizadas

A Direção Nacional, nestes primeiros meses de gestão, centrou
suas atividades na sistematização e estruturação de suas ações para o
biênio 2011-2013 e, portanto, apresentaremos algumas ações já
realizadas, mas, principalmente, as metas das diferentes frentes de
trabalho da DN para 2012.

Direção Científica

A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) elevou seu
conceito para B1. Essa é uma conquista para o CBCE e, sobretudo, para
todos os pesquisadores de nossa área. A Direção Científica, em
conjunto com a Editoria da Revista, organizam esforços para melhorar a
qualidade do nosso periódico, com impacto também na avaliação,
tentando alcançar patamares mais altos no qualis-capes tornando-a
Qualis A2 e elevando os Cadernos de Formação para Qualis B3. Estas
mudanças têm impacto importante na avaliação da produção da área
com repercussões na formação de novos pesquisadores,
desenvolvimento de centros de pesquisa e ampliação de recursos para
a pesquisa.

o V Congresso de Pós-Graduação em Educação Física vem aí!!!

Atenção comunidade da Pós-Graduação, Mestrandos,
Doutorando, Pós-Doutorandos, Orientadores e Pesquisadores da área!
A quinta edição acontecerá em Florianópolis, no segundo semestre de
2012, com extensa programação centrada nas discussões prementes
da área e atenção especial para os estudantes de Pós-Graduação.

Para saber mais sobre o plano estratégico da Direção Científica
dessa gestão, acesse:

http://www.cbce.org.br/brlacontece/materia.asp?id=868

DireçãoAdministrativa

A direção administrativa vem gerindo e buscando recursos para
os eventos regionais. A intenção é tornar os eventos cada vez mais auto-
sustentáveis e de qualidade, motivo pelo qual estamos entrando em
contato com as comissões organizadoras locais no sentido incentivar a
busca de recursos em órgãos governamentais (Fundações, CNPq,
Capes) e editais específicos. Por exemplo:

Edital Capes 004/2012 - Programa de apoio a eventos no país,
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5173-programa-de-apoio-a-eventos-
no-pais-paep

Direção Financeira

Vimos desenvolvendo a Campanha de Associação de 2012.
Neste ano, o CBCE convida todos seus associados a renovarem sua
associação até 31 de março. Desta forma, o associado ganha desconto
e permite um suporte para as ações dessa gestão.

Vale relembrar que a associação traz as seguintes vantagens:

1. Recebimento em casa de quatro edições da RBCE, com artigos
originais de todos os campos de intervenção e de estudo de nossa área;

2. Duas edições dos Cadernos de Formação RBCE com reflexões
aprofundadas partindo do olhar dos Professores de Educação Física
nos seus diferentes contextos pedagógicos;

http://www.cbce.org.br/brlacontece/materia.asp?id=868


3. Participação nos fóruns de discussão permanente dos Grupos de
Trabalhos Temáticos que compõe o CBCE;

4. Descontos nos eventos organizados pelas secretarias estaduais e
GTT's. Em 2012 destacam-se os eventos regionais, em setembro e o
Fórum de Pós-Graduação, no segundo semestre;

5. Participação efetiva nas assembléias de associados do CBCE
atuando como protagonista na construção de nossa entidade
científica.

Valores das Anuidades 2012:

Categoria de
Associado

Pagoat~
31/03/2012

Pag.após
31/03/2012

Estudante de
Graduação*

R$ 70,00 R$ 80,00

Efetivo R$140,00 R$160,00

Institucional R$ 270,00 R$ 300,00

Coordenação Nacional de Secretarias Estaduais

Apoio à criação de novas Secretarias Estaduais e Comissões
Provisórias.

O CBCE acontece nos diferentes rincões deste país
continental! Portanto é fundamental a criação de secretarias e
comissões ativas, que organizem e motivem seus associados por
meio de eventos e reuniões. Estaremos nos próximos meses
intensificando o apoio às secretarias e comissões já existentes e
realizando uma interlocução com sócios em Estados que ainda não
tem sua representação.

Para saber mais sobre a secretaria ou comissão provisória do
CBCE em seu Estado, acesse:

http://www.cbce.org.br/br/secretarias/

A coordenação nacional de secretarias estaduais vem
promovendo junto com as secretarias dos Estados envolvidos os
tradicionais Congressos Regionais do CBCE que ocorrerão em
setembro de 2012. É a oportunidade de aproximarmos o CBCE ao
associado e diminuir as distâncias. Os locais previstos são no Centro-
Oeste: Dourados/MS; no Sul: Rio Grande/RS; no Norte: Manaus/AM;
no Nordeste: Feira de Santana/BAe Sudeste: Vitória/ES.

Acompanhe as divulgações dos eventos na página do CBCE:

www.cbce.org.br

http://www.cbce.org.br/br/secretarias/
http://www.cbce.org.br


Direção de Comunicação

Essa diretoria vem realizando ações no sentido de administrar e
atualizar todos os meios de comunicação do CBCE, a saber:

- Administração das listas de discussões do CBCE no Centro Esportivo
Virtual (CEV) no yahoo e no gmail,

- Administração e inserção de notícias e novos participantes na página
do CBCE no Facebook e Twiter,

- Organização e reestruturação da página oficial do CBCE.

Além disso, estamos trabalhando para estreitar o contato da DN
com os associados por meio dos Boletins Informativos periódicos e
contato via e-mail.

Coordenação Nacional de Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs)

Iniciamos nossas atividades em 2012 resgatando o
compromisso assumido na reunião em POA com o envio dos planos de
ação de todos os GTTS e sistematização do Plano Estratégico da
Coordenação dos GTTs 2011-2013 disponibilizado no link:

http://www.cbce.org.br/br/acontece/materia.asp?id=875

A coordenação nacional dos GTTs juntamente com a Direção
Científica e com o apoio dos demais membros da DN vem construindo a
próxima programação do CBCE na 64a. Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC -, que ocorrerá no
período de 22 a 27 de julho, em São Luís/MA. As inscrições podem ser
feitas no endereço:

http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/inscricao/index.php

No evento teremos: conferências, sirnpósios, mesas-
redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de
painéis. Todas as informações você encontrará no site:

http://www.sbpcnet.org.br/saoluis

Diretoria Nacional do CBCE

Gestão2011-2013

Presidente - LeonardoAlexandre Peyré Tartaruga

Vice-Presidente- Edson Marcelo Húngaro

DireçãoAdministrativa - Maria do Carmo Morales Pinheiro (Carminha)

Direção de Comunicação - Paula Cristina da Costa Silva (Paulete)

Direção Científica -AlexandroAndrade

Direção Fínanceira - Nair Casagrande (Nana)

Coordenador Nacional de Gtt's - Márcia Ferreira Chaves Gamboa

Coordenador Nacional das Secretarias Estaduais- Carlos Fabre Miranda

http://www.cbce.org.br/br/acontece/materia.asp?id=875
http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/inscricao/index.php
http://www.sbpcnet.org.br/saoluis
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