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Memória da Reunião Geral de Coordenadores de GTTs durante a SBPC 

- Florianópolis, 20 de julho de 2006 - 

 

Preparação e Coordenação da Reunião: 

 Antônio Jorge Soares 

 Meily Assbú Linhales 

Outros membros da DN participantes da reunião: 

 Victor Melo 

 José Luís Falcão 

 

A reunião teve início com informes gerais da Coordenação Geral de GTTs. Foram 

ressaltadas as expectativas na DN com este encontro: a) avaliar as ações desenvolvidas 

pelos GTTs no período set/2005- jul/2006 e b) estabelecer, coletivamente, as propostas e 

atividades para a etapa seguinte (até o Conbrace 2007). Em seguida, passamos à apreciação 

da pauta prevista para a reunião. A mesma foi divulgada, antecipadamente, na lista cbce2. 

 Nela, os seguintes pontos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiveram presentes à reunião representantes de todos os GTTs, com exceção do 

GTT11- Pós-Graduação. Tal ausência, no entanto, se justificou pelo fato de que o referido 

GTT está em fase de encerramento de suas atividades.
1
  Entre os participantes, os seguintes 

coordenadores: 

                                                 
1
 Em entendimento com a coordenação deste GTT, em especial com o Prof. Hélder Guerra, a DN vem 

discutindo a dissolução do mesmo, com o propósito de inserir o debate relativo à pós-graduação na 

organização de um Fórum Permanente de Pós-Graduação, vinculado ao CBCE. O Fórum, com atividades já 

previstas para agosto/2006,  terá sua  programação específica no Conbrace, em horários não concorrente com 

as atividades dos GTTs. 

1. Relatos dos GTTs: ações desenvolvidas no período set/2005 – jul/2006; 

2. Agenda dos GTTs para o período jul/2006 – set/2007; 

3. Avaliação da produção dos GTTs: propostas e construção de agendas; 

4. Revisão das ementas; 

5. Propostas dos GTTs para a programação científica do Conbrace-Recife; 

6. Processo de seleção de trabalhos para o Conbrace-Recife: sugestões e agendas; 

7. Orientações técnicas para o estabelecimento das páginas dos GTTs no site do 

CBCE; 

8. Agenda de trabalho conjunto entre DN e GTTS (entre outros pontos, a 

construções de um regimento dos GTTs). 

 



 2 

 Augusto César Leiro (GTT comunicação e mídia); 

 Beleni Grando (GTT corpo e cultura) 

 Dinah Terra (GTT escola); 

 Cláudio Lira (GTT formação profissional); 

 Andrea Moreno (GTT memória); 

 Graciele Rodrigues (GTT portadores de nec. especiais) 

 Silvia Amaral (GTT políticas públicas); 

 Simone Rechia (GTT lazer); 

 

Em função de impedimentos de alguns coordenadores, os demais GTTs foram 

representados por membros de seus respectivos comitês científicos: 

 José Damico (GTT saúde) 

 Luiz Carlos Rigo (GTT epistemologia) 

 Edgard Matiello Júnior (GTT movimentos sociais) 

 Marcos  Peikriszwili Tartaruga (GTT rendimento de alto nível) 

 

Abordando o 1º e o 2º pontos de pauta, cada representante presente apresentou as 

ações desenvolvidas pelo seu GTT, bem como as propostas já estabelecidas pra o ano 

seguinte. Alguns GTTs  haviam respondido, por escrito, às demanda de avaliação 

solicitadas pela Coordenação Geral de GTT, durante o primeiro semestre de 2006.
2
 Outros 

encaminharam documentos avaliativos às vésperas do encontro na SBPC ou durante o 

evento.
3
 Considerando a existência da lista coletiva cbce2, seria importante sugerir que 

cada GTT disponibilizasse virtualmente estas suas produções. 

Os relatos evidenciaram especificidades muito singulares em cada GTT. Os 

representantes destacaram também os problemas que vêm enfrentando na consecução de 

suas ações. Sobre este ponto específico, merece destaque a necessidade de um maior 

empenho e envolvimento de todos os membros de comitês científicos, já que as tarefas e 

demandas estabelecidas para os GTT não podem se restringir aos seus coordenadores. 

                                                 
2
 Os GTTs: Atividade Física e Saúde; Comunicação e mídia, Escola e Memória. 

3
 Os GTTs: Lazer, Memória, Portadores de Nec. Especiais e Corpo e Cultura. 
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Vários temas para debate foram levantados durante este primeiro momento de 

avaliação. Assuntos que, por certo, retornariam nos pontos de pauta seguintes. Decidiu-se, 

então, seguir com os pontos previstos para a reunião.  

O 3º ponto de pauta abordou o tema da avaliação da produção científica dos GTTs. 

Este é um tema de interesse da DN, especialmente vinculado ao fato de que os GTT 

completam 10 anos de existência no Conbrace de 2007. Em debate, as condições de 

trabalho de cada GTT para realizar uma análise crítica, criteriosa e qualitativamente 

relevante da produção desenvolvida e apresentada em cada um dos Grupos de Trabalho 

Temático. 

Aberta a palavra, todos reconheceram a importância da atividade bem como a 

relevância de realizá-la até o Conbrace, em função da comemoração dos 10 anos. Todavia, 

vários coordenadores e representantes manifestaram preocupação com a densidade da 

tarefa, pois a mesma exigirá expressivo empenho acadêmico e tempo de trabalho. Depois 

de vários posicionamentos que evidenciam as diferenças de condições de trabalho hoje 

estabelecidas para cada um dos GTTs, foi possível construir o seguinte encaminhamento: 

 Cada coordenador discutirá com o seu comitê científico a possibilidade de 

realização de uma avaliação da produção científica do GTT no período 1997-

2007; 

 Caso a tarefa seja realizada pelos GTTs, os desdobramentos possíveis seriam: 

apresentação do relatório final no próprio GTT durante o Conbrace 2007 e 

organização de uma publicação contento artigos produzidos à partir dos estudos 

realizados (a ser lançada no Conbrace ou posteriormente); 

 Cada coordenador de GTT deverá comunicar à Coordenação Geral, até 20 de 

setembro de 2006, sobre a possibilidade de realização da tarefa. A resposta 

deverá conter uma sinopse do plano de trabalho pensado pelo comitê. 

 

Como 4º ponto de pauta foi colocada em discussão a demanda de alguns GTTs pra 

revisão de suas respectivas ementas. Ao debater este ponto, os representante dos GTTs 

“Rendimento de Alto Nível” e “Atividade Física e Saúde” indicaram que, para além da 

revisão das ementas, também gostariam de apresentar propostas de mudança  no nome do 

GTT. Após posicionamentos vários, ficou estabelecido o prazo de 20 de novembro de 
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2006 para que os GTTs encaminhem as suas novas ementas (se for o caso). Esta data se 

justifica em função na necessidade de operarmos com as novas ementas para a chamada 

de inscrição de trabalhos no Conbrace. Quanto às revisões de nomes dos GTTs, os 

interessados deverão encaminhar à coordenação geral a referida solicitação com uma 

justificativa que a fundamente. Como essa solicitação precisará ser analisada por 

pareceristas indicados pela Coordenação Geral de GTTs, o prazo acordado foi o de 20 de 

setembro de 2006, de modo a garantir a incorporação de possíveis mudanças já na 

programação Conbrace.  

As propostas dos GTTs para a programação científica do Conbrace constituíram o 

5º ponto de pauta tratado. A partir do que foi anunciado por cada um dos GTTs, e do 

diálogo estabelecido entre os presentes, algumas proposições foram construídas. Dois 

GTTs apresentaram propostas de temas para mesas redondas: o GTT “Comunicação e 

Mídia” e o GTT “Formação Profissiona”. O primeiro, solicitando que a temática mídia e 

globalização  fosse abordado e o segundo solicitando o tema ciência e soberania; 

Quanto aos tempos/espaços especificamente destinados aos GTTs foram feitas as 

seguintes proposições: 

 Relativa autonomia dos GTTs na construção de sua programação interna, 

respeitando os horários previstos na programação geral; 

 Possibilidade de instituição da figura do debatedor de trabalhos (de deverá  

ser escolhido entre os próprios membros do comitê); 

 Definição do número de trabalhos a ser selecionado por GTT, tendo em vista 

outras atividades propostas; 

 Inclusão da exposição e da apresentação de posters na programação e no 

espaço físico destinado a cada GTT. 

 Possililidade de organização de mesas redondas e/ou conferências sobre 

temas/demandas internas ao GTT ou em uma ações de parceria entre 02 ou 

mais GTTs.
4
 

 Articulação dos seminários introdutórios com os GTTs.
5
 

                                                 
4
 Em momento posterior à reunião geral dos coordenadores de GTT, a comissão responável pela programação 

do Conbrace informou que cada GTT poderá solicitar  passagens/diárias para 01 (um) convidado que, no 

GTT, tenha alguma atribuição relativa a conferencia, seminário ou outra atividade similar.  
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Além destes pontos comuns, o GTT “Comunicação e Mídia” informou também o 

interesse em realizar uma “Mostra de Vídeos” durante o Conbrace. O GTT “Memórias” 

manifestou interesse em também participar da construção desta atividade. Ficou então 

estabelecido que os dois GTTs farão uma agenda específica para realização da Mostra e a 

mesma será oportunamente divulgada para a comunidade CBCE.  

Mais adiante, em agenda a ser estabelecida junto à comissão organizadora do 

Conbrace-Recife, os GTTs deverão apresentar suas propostas de organização das reuniões 

durante o congresso. A coordenação geral de GTTs se encarregará de divulgar, com 

antecedência, os prazos que forem estabelecido. De todo modo, o planejamento já deve 

ser pensado pelos coordenadores de GTTs e respectivos comitês científicos 

No item seguinte, o 6º ponto de pauta, foi abordado o assunto relativo à seleção de 

trabalhos para o Conbrace. Foi ressaltada a importância da participação efetiva dos 

comitês científicos e, de modo especial, dos Coordenadores de GTTS. O coordenador é o 

principal responsável pela recepção dos trabalhos, distribuição aos pareceristas, 

construção de agenda para recepção dos pareceres e tomada final de decisões. 

Ainda sobre este ponto alguns encaminhamentos: 

 A possibilidade do GTT ampliar o corpo de pareceristas caso receba um 

grande número de trabalhos; 

 A exigência do duplo cego e, no caso de divergência, é de responsabilidade 

do coordenador a construção do encaminhamento (um 3º parecerista ou o 

próprio coordenador assumindo essa função); 

 Orientações aos pareceristas para que tenham rigor em relação à organização 

textual e formatação do trabalho. 

 Elaboração de pareceres é uma exigência apenas em caso de reprovação 

(nesse item foi também solicitada a ampliação do espaço destinado ao 

parecer, caso o mesmo precise ser encaminhado por via eletrônica); 

                                                                                                                                                     
5
 Essa proposta perdeu sentido pois a comissão responsável informou que no Combrace 2007 não serão 

realizados seminários introdutórios. 
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 Solicitação de que o programa eletrônico de recepção de trabalhos já 

inviabilize a inscrição dos textos cujo tamanho extrapolarem o previsto nas 

normas. 

 

Além destes critérios e acordos gerais, cada GTT poderá estabelecer critérios 

complementares para a seleção de trabalhos e os mesmos deverão ser amplamente 

divulgados ao corpo de pareceristas, de modo a minimizar as diferenças de análise dentro 

de um mesmo GTT. 

Quanto ao processo de distribuição de trabalhos, vários coordenadores 

manifestaram preocupação com os sistemas eletrônicos que, da última vez, criaram uma 

série de dificuldades e constrangimentos institucionais. Foi inclusive sugerido que o 

conjunto de trabalhos recebido em cada GTT fosse “zipado” e enviado para o e-mail do 

coordenador que, antes de distribuí-los aos pareceristas precisará eliminar os itens de 

identificação de autores (nomes, endereços e instituições). Retornaremos a este debate  

sobre as estratégias virtuais a serem adotadas assim que as alternativas forem apresentadas 

pela Comissão Organizadora do Conbrace em parceria com a Diretoria de Comunicação. 

O 7º ponto de pauta, relativo às orientações técnicas para o estabelecimento das 

páginas virtuais dos GTTs, não foi posto em debate. O Prof. Victor Melo, Diretor de 

Comunicação do CBCE, já havia apresentado, em reunião do dia anterior, os caminhos 

possíveis para alojar as páginas dos GTTs no novo portal do CBCE.
6
  Vale ressaltar que 

esta ação constitui uma importante estratégia de consolidação dos GTT e possibilitará uma 

permanente socialização de informações, produções científicas, eventos, documento 

balizadores de políticas, links correlatos, entre outros temas/ações afeitos a cada um dos 

GTTs. 

No 8º e último ponto de pauta abordamos outros temas urgentes na agenda de 

trabalho que envolve GTTs e Direção Nacional do CBCE. O principal ponto, decorrente da 

reforma estatutária aprovada durante a SBPC, refere-se à constituição de uma comissão 

responsável pela elaboração de uma proposta para o “Regimento dos GTTs” a ser aprovada 

em assembléia do CBCE durante o próximo Conbrace. Para a mesma foram escolhidos 03 

                                                 
6
 Dando continuidade ao estabelecimento de orientações relativas às paginas dos GTT a Diretoria de 

Comunicação já anuncia novas possibilidades. Conferir mensagens enviadas à lista cbce2 no período posterior 

à SBPC. 
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membros: Profa. Meily Linhales (pela Coord. Geral de GTTs), Profa. Andréa Moreno 

(GTT Memória) e Prof. Edgard Matiello (GTT Movimentos Sociais). Estabelecido o grupo 

inicial de trabalho, apresentamos a seguinte agenda de trabalho: 

 Até 20 de setembro de 2006: a comissão receberá dos demais GTTs 

contribuições e sugestões; 

 Até 20 de novembro de 2006: a comissão apresentará uma primeira versão 

da proposta de regimento, bem como uma outra agenda para sugestões e 

debates, durante o primeiro semestre de 2007. 

 

Além do regimento, outras ações e demandas relativas aos GTTs foram anunciadas 

na própria reunião e em outros espaços de trabalho do CBCE durante a SBPC.  

Foi realizada a recomposição da coordenação do GTTs Movimentos Sociais. Diante 

da solicitação de afastamento apresentada pelo Prof. Maurício Silva, alguns membros GTT 

se reuniram durante a SBPC e apresentaram uma nova composição para a necessária 

continuidade dos trabalhos do grupo: O Prof. Edgard Matiello Júnior reassumiu a 

coordenação e o comitê científico constituir-se-á pelos professores: Fabiano Antônio dos 

Santos, Nair Casagrande, Fátima de Morais Garcia e Paulo Ricardo do Canto Capela. 

Quanto às estratégias e redes de comunicação foram destacadas: 

 A necessidade de intensificar o debate e a colaboração entre as Secretarias Estaduais 

e os GTTs; 

 A necessidade de tornar mais permanente o diálogo entre os Coordenadores de 

GTTs por meio da lista cbce2; 

 O pedido aos coordenadores de GTTs para que confirmem se estão recebendo 

regularmente as mensagens da lista cbce2. Além dos coordenadores, cada GTT 

deverá também cadastrar na lista um membro do comitê científico. 

 

Estes foram os pontos centrais discutidos e acordados na Reunião Geral de 

Coordenadores de GTTs do CBCE, realizada durante a SBPC em Florianópolis, no dia 20 

de julho de 2006, de 9h às 12h e de 14h às 18h. Agradecemos, mais uma vez, aos 

participantes pela qualidade do debate realizado e pelo empenho na construção das agendas 
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de trabalho.  De modo a dar continuidade aos diálogos, apresentamos a seguir alguns 

contatos de e-mail. 

 

1)Participantes  na reunião de GTT que registraram seus dados na lista de e-mails: 

GTT NOME E-MAIL FUNÇÃO 

Corpo e cultura Vera Brauner verabrauner@yahoo.com.br comitê 

Corpo e cultura Beleni Grando beleni.grando@gmail.com coordenação 

Memórias Andréa Moreno amoreno@fae.ufmg.br coordenação 

Port. Neces. Espec. Graciele Rodrigues masgra@terra.com.br coordenação 

Port. Neces. Espec. Ruth Cidade recidade@ufpr.br comitê 

Escola Dinah Terra dv.terra@terra.com.br coordenação 

Lazer Simone Rechia simone.rec@mps.com.br coordenação 

Alto Rendimento Marcus Tartaruga mtartaruga@bol.com.br comitê 

Ativ. Física e Saúde José Damico zdamico@yahoo.com.br comitê 

Comunicação  Mídia César Leiro cesar.leiro@ig.com.br coordenação 

Lazer Andréa Paiva paivad@ig.com.br comitê 

Lazer Luciana Marcassa lumarcassa@hotmail.com comitê 

Epistemologia Luis Carlos Rigo lcrigo@terra.com.br comitê 

Movimentos Sociais Edgard Matiello Jr. degamatiello@uol.com.br  coordenação 

Formação Prof. Cláudio de Lira Jr. claudio-lira@hotmail.com coordenação 

Políticas Públicas Silvia F. Amaral scfa10@yahoo.com.br coordenação 

Coord. GTTs Meily A. Linhales meily_linhales@yahoo.com.br /// 

Coord. GTTs  Antônio J. Soares antoniojsoares@pesquisador.cnpq.br /// 

 

 

2) Coords. de GTT que, por algum impedimento, não estiveram presentes na  reunião: 

Ativ. Física e Saúde Alexandre Palma palma_alexandre@yahoo.com.br 

Epistemologia Homero Luís Alves de Lima homerolima@netbandalarga.com.br 

Alto Rendimento Leonardo Peyré Tartatuga leonardo.tartaruga@ufrgs.br 

 

 

Meily Assbú Linhales. 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2006. 


