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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GE~iA.L-ORiiiNARiA
OOl/2011/CBCE-DN

A Direção Nacional do COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÉNCIAS DO

ESPORTE, no uso das atribuições que lhe confere o capítulo III, artigo 8°

do Estatuto, CONVOCAtodos os associados desta entidade científica para

a ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA(1a sessão) a realizar-se no dia 13 de

setembro de 2011, terça-feira, com instalação em primeira convocação às

19:00 horas, com um quórum de, no mínimo, 50% d is associados, e, em

segunda convocaçao, às 19:30 horas, sem quórum rrínimo, na cidade de

Porto Alegre - RS, nas dependências da Escola de Educação Física da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rua Felizardo, 750 - Porto

Alegre, RS) por ocasião do XVII Congresso Brasil .iro de Ciências do

Esporte e IV Congresso Internacional de Ciências do Esporte, para tratar

exclusivamente da seguinte pauta:

- PRESTAÇÃODE CONTASDO CBCE/DN GESTÃO 2009-2011;

- MUDANÇADA SF.DE DE REGISTRO PARAGOIÂNIA- GO;

- POSSE DO CBCE/DN GESTÂO 2011-2013.

~IJ o 't'- Porto Alegre, 11 de agosto de 2011.
o 'J4e-~4.Zr

~~~onardo A. r. Tartaruga
Presidente do CBCE
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A assembléia Geral Ordinária de Associados do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE), convocada e divulgada pela Direção Nacional (DN) por meio do
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária Ol/2011/CBCE-DN, datado de 11
de agosto de 2011, e realizada no dia 13 de setembro de 2011 na cidade de Porto
Alegre/RS, nas dependências da Escola de Educação Física (ESEF) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por ocasião da realização do XVII Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e IV Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (CONICE), com a primeira convocação para as 19h , teve seu
início, em segunda convocação as 19h30min cujas assinaturas se encontram em folha
anexa. A mesa foi composta por membros da Direção Nacional do CBCE (Gestão 2009-
2011): Prof. Dr. Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga (Presidente), que conduziu os
trabalhos, Prof". Dr". Dulce Maria Filgueira Suassuna (Vice-presidente), Prof Dr. Edson
Marcelo Húngaro (Diretor Administrativo), Prof. Dr. Alexandro Andrade (Diretor
Científico), Prof. Dr. Fabiano Bossle (Diretor Financeiro), Prof. Ms. Matheus Francisco
Saldanha Filho (Coordenador Nacional de Secretarias Estaduais) e por mim, que
secretariei, Carlos Fabre Miranda (Secretário Estadual do Rio Grande do Sul). A
ausência da Prof". Dr". Beleni (Coordenadora de Grupos de Trabalhos Temáticos -
GTTs) foi justificada por problemas de saúde. O Prof. Dr. Leonardo Tartaruga deu as
boas vindas aos presentes e colocou em apreciação a seguinte pauta: a) Prestação de
Contas da gestão 2009-2011; b) mudança da sede de registro para Goiânia devido a
exigências da Receita Federal e c) Posse da nova gestão. A pauta foi aprovada por
unanimidade. Foram feitos agradecimentos aos Professores da Escola de Educação
Física da UFRGS: Vicente Molina Neto, Silvana Vilodre Goellner, Alex Branco Fraga,
Marco Paulo Stigger, Janice Zaperlon Mazo, e também à secretaria administrativa do
CBCE, Prof". Mestranda Christiane Garcia Macedo e aos bolsistas, Henrique Bianchi e
Paula Ribeiro Demarco. Dando continuidade foi feito o relato da gestão, iniciando pela
prestação financeira apresentado pelo Prof. Dr. Fabiano Bossle no período de setembro
de 2009 a agosto de 2011. Como entrada tivemos: R$ 392.700,65 (trezentos e noventa
e dois mil, setecentos reais e sessenta e cinco centavos), referente a anuidades e
inscrições em eventos; R$ 2.781,92 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e
dois centavos), oriundo de direitos autorais repassados pela Editora Autores Associados;
e R$ 14.176,68 (catorze mil cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos),
referentes a rendimentos de fundos de investimento de renda fixa. Totalizando um total
de entradas de R$ 409.659,25,21 (quatrocentos e nove mil seiscentos e cinquenta e nove
reais e vinte e cinco centavos). O total de gastos referentes a pessoal, comunicação,
eventos, viagens, Revista e repasse às Secretarias Estaduais foi de R$ 406.621,21
(quatrocentos e seis mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos). O saldo da
conta em 01 de setembro de 2009 era de R$ 86.002,65 (oitenta e s~.s mil dois reais e
sessenta e cinco centavos), e o saldo final da conta em 31 de agosto de 2011 foi de R$
89.040,69 (oitenta e nove mil quarenta reais e sessenta e nove centa os), resultando em
um saldo positivo da gestão de R$ 3.038,04 (três mil trinta e oito reais e quatro
centavos). O presidente Leonardo completou a fala com pont s preocupantes e
positivos. O primeiro ano foi um ano de dificuldades, sem a~iO financeiro do
Ministério do Esporte ao qual foi necessário o uso das reservas das g stões da Prof". Dr'
Ana Marcia Silva (2003/2005) e do Prof. Fernando Mascare as (2005/2007 e
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2007/2009). . eumao ua éla Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de
2010 em Natal, os gastos para a programação específica do CBCE foram de R$
60.000,00 (Sessenta mil reais). Como pontos positivos foi relatado a diminuição do
custo da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), em 50%, através da
mudança da editora, mas o custo atual ainda preocupa devido à dependência do
Ministério do Esporte. 24 passagens aéreas dos eventos regionais de 2010 foram pagas
pelo Ministério do Esporte, com poucos custos ao CBCE e com a possibilidade de todos
integrantes da DN presentes nos eventos. Algumas reuniões da DN de forma virtual
também diminuíram os custos. Seguindo o relato, nos primeiros três meses foi
construído o projeto de gestão 2009-2011. Sobre as atividades da Coordenação de
Comunicação, foi relatada a construção de um tutorial autônomo da página; manutenção
da rede twitter; três listas de discussão no Centro Esportivo Virtual, que posteriormente
foram transformadas em comunidades - CBCE, DN e DNA (Direção Nacional
Ampliada com a participação de coordenadores de GTTs e Secretarias); divulgação pela
página, listas e redes sociais de informações relacionadas à área e sugestões. Para a
próxima gestão será buscado apoio profissional a fim de potencializar as redes sociais,
dinamizar a página e criação de boletim informativo. Foi relatado como exemplo para a
coordenação de comunicação a organização da comissão de divulgação do XVII
CONBRACE a cargo do Prof. Mauro Myskiw. Será reforçado os elos de comunicação,
potencializando exemplos positivos. Os elos prioritários de comunicação foram
elencados entre: GTTs e direção científica, Secretarias Estaduais e GTTs, GTTs e
sociedade congêneres, direção administrativa e Secretarias Estaduais. Um ponto
positivo da referida gestão foi a parceria com o Centro de Memória do Esporte - CEME
da UFRGS, onde foi feito um trabalho de registro histórico do CBCE com pesquisas
relativas ao CBCE e um alto volume de material digitalizado. Foi lançado o repositório
digital do CEME com cinco coleções audiovisual, documentais, depoimentos,
iconográficos e tridimensional, e, em seguida, foi apresentada a página em :
www.repositórioceme.ufrgs.br. Dentro da política de formação, foram relatadas as
seguintes ações: publicação da Carta de Brasília, junto ao Ministérios do Esporte e
Ministério da Educação. A construção e realização das mesas redondas durante o
encontro anual da SBPC em Natal, em julho de 2010. Divulgação do apoio na lista à
ação jurídica iniciada em Goiás contra o CREF daquele estado. Ocorreu pouco diálogo
interno com os GTTs de modo geral, com poucas demandas da Direção Nacional para
com os GTTs Formação, Escola e Políticas Públicas. Leonardo salienta que os GTTs
não produziram outros canais de diálogo institucional com outros interlocutores no
governo. No início da gestão foi proposto o curso de formação para professores, com
projeção que seja realizado na próxima gestão. A política internacional foi desenvolvida
com a parceria entre grupos de pesquisa, participação no Forúm Mercosul de
Democratização do acesso a Educação Física e Lazer ocupando a vice-presidência do
mesmo e, em agosto do presente ano foi realizado o desligamento oficial do CBCE
junto ao Fórum Mercosul devido ao entendimento da impossibilidade de continuar
participando do mesmo. Outra ação foi a reunião institucional na SBPC, onde os
Professores Alexandro e Dulce em conjunto com um grupo de Professores interessados
no tema, discutiram possibilidades de ação para a política internacional do CBCE. Foi
relatado também que no presente dia foi realizada outra reunião onde se observou a
necessidade dos GTTs participarem de ações que tornem a participação internacional
mais intensa. Estão sendo construídos acordos de cooperação com o Colégio Europeu
de Ciências do Esporte, Sociedade Fisiológica (Londres) e Conselho Asiático de
Ciências do Esporte e Exercício. Foi dado informe sobre a participação no FNEPAS -
Forúm Nacional de Educação das Profissões da Área da Saúde (FNEPAS). Também foi
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informado sobre acordo de cooperação com a Associação Brasileira e nrropo ogia
(ABA) e Sociedade Brasileira de Biomecânica. Foi salientado que, como se trata de
políticas institucionais significativas, as ações se baseiam em relações institucionais e
não em relações pessoais. Também foi apresentada a busca de articulação política com
movimentos sociais, ainda em fase inicial. Foi relatado que o CBCE possui assento no
Conselho Nacional de Esporte (CNE), e esta representação no CNE, resultou na
participação do Fórum Inter-Conselhos do governo federal em 2011 e na Comissão
Organizadora na 3° Conferência Nacional de Esportes. A participação efetiva do CBCE
na Conferência resultou na inclusão do tema de lazer e na participação na comissão de
avaliação da Conferência. Sobre a política científica, foi colocado como importante, a
redução do custo da RBCE em 50%, totalizando R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) por
ano sem prejuízo na qualidade e com o acréscimo de um número, totalizando quatro
edições por ano e a indexação no Scielo sem perder a linha editorial. Ocorreu a melhora
do Qualis periódicos de "B2" para "B 1" com planejamento para o futuro de indexação
internacional no JCR, a fim de atingir o estrato "A" na avaliação Qualis-Capes. Foi
dado sequencia aos Cadernos de Formação CBCE com dois números por ano,
valorizando o CBCE como entidade acadêmica e científica, estreitando relações com a
Direção Científica. Ainda sobre a Direção Científica foi relatada a atuação nos eventos
do CBCE, participação em reuniões institucionais, Forúm de Coordenadores de Cursos
de Educação Física, Forúm de Coordenadores da área 21 e uma relação direta com
coordenadores de Programas de Pós-graduação em Educação Física. Um fato político
importante foi o IV Fórum Nacional de Pós Graduação em Educação Física do CBCE,
que ocorreu em Florianópolis em agosto de 2011. Foi realizada a primeira reunião a fim
de formar a Associação de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Física. O IV
Fórum teve uma programação ampliada com mesas redondas e conferências. O evento
foi integralmente filmado, registradas as atividades e contribuições no repositório do
CEME. Como ações futuras ficam os indicativos de: visitar os Programas de Pós
Graduação em Educação Física e motivar a participação no V Fórum de Pós Graduação
do CBCE em junho de 2012, envolvendo a comunidade do Pós-Graduação, finalizar a
programação do próximo Fórum de Pós-Graduação com mais antecedência e atuar para
que a RBCE se fortaleça a fim de obter a indexação lCR, bem como, produzir um livro
sobre a Pós-Graduação. De modo geral, foram realizadas três reuniões de DN, uma
reunião do meio da Gestão em 2010 durante a SBPC em Natal, como um importante
encontro com programação com mesas e conferência, onde foi definido o Tema Central
do CONBRACE/CONICE. A SBPC de 2011 teve uma programação menor com um
custo menor em Goiânia, Sobre o XVII CONBRACE e IV CONICE, contou com 1325
(mil trezentos e vinte e cinco) inscritos, 864 (oitocentos e sessenta e quatro) trabalhos
enviados, 522 (quinhentos e vinte e dois) trabalhos aprovados. Uma reflexão feita sobre
o número de trabalhos enviados, quanto ao número elevado de rejeição em alguns GTTs
(até 60%), foi sugerido que deve-se pensar em novas possibilidades de organização dos
GTTs. Relativo ao Tema Central, o presidente Leonardo salientou que o processo de
construção foi realizado com participação das secretarias estaduais e GTTs, resultando
no tema: Ciência & Compromisso Social: Implicações na/da Educação Física e Ciências
do Esporte. Sobre as Secretarias Estaduais o CBCE tem atualmente 12 secretarias
regularizadas, iniciando a gestão com 10 e, as comissões provisórias passaram de 8 para
5. Atualmente 10 estados não possuem representação. Foram organizados 5 congressos
regionais: Centro-Oeste (CONCOCE) em Brasília/DF; Sul (CSBCE) em Itajaí/SC;
Sudeste (CSCE) no Niteroi/RJ; Nordeste (CONOCE) em Fortaleza/CE; e Norte
(CONOCE) em BelérnlP A. Foram apresentados os temas dos regionais, e locais
definidos dos próximos: no Sul em Rio Grande/RS (FURG), no Sudeste em Vitória /ES
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(UFE ão Luis/MA (UFMA), no Norte em Parintins/AM (UFAM) e
no Centro-Oeste Dourados/MS (UFGD). Sobre o ponto dos relatórios de
Coordenação do GTTs, a ausência da Coordenadora Beleni foi justificada por
problemas de saúde, com o relatório dela enviado aos doze GTTs. Durante a gestão
houve o envolvimento de cento e três pesquisadores do CBCE entre coordenadores e
comitês científicos, 330 (trezentos e trinta) mensagens virtuais e agenda para a 62°
SBPC. Além disso, foram organizadas as mesas Temáticas propostas para os GTTs
durante o CONBRACE/CONICE com várias pautas; apoio técnico na organização da
comemoração dos 15 anos dos GTTs com reunião de dados e uma exposição
comemorativa; realização de eventos: 5° Colóquio do GTT Epistemologia, 1° Encontro
CBCE sobre Saúde e 3° Seminário Corpo e Cultura. A Direção Nacional do CBCE,
gestão 2009/2011 ainda agradeceu aos professores: Vicente Molina Neto, Ana Marcia
Silva, Lino Castelani Filho, Fernando Mascarenhas e a Escola de Educação Física da
UFRGS pelo apoio e cedência da estrutura da UFRGS para o evento. Após estes
informes a plenária foi aberta. O professor Marcelo "Russo" Ferreira (UFPA) solicitou a
correção sobre o informe da sede do CONCENO sendo Parintins e Manaus
possibilidades e salientou que o local ainda não está definido. O Professor Luis
Humberto de Deus Inácio da (UFG) parabenizou a posição contra a construção da
Hidrelétrica de Belomonte e sugeriu que o CBCE se associe a outras entidades para
ampliar as possibilidades de ações em parceria com a SBPC. O Prof. Marcelo Russo
parabeniza o reconhecimento da carta de fortaleza. Solicita a retificação sobre o
indicativo do Maranhão para o evento regional do Nordeste, afirmando que o local
ainda não está definido. Após estas considerações foi posto em votação o relatório da
gestão 2009/2011 que foi aprovado por unanimidade. Foram feitos agradecimentos aos
apoios financeiros. O próximo ponto de pauta foi a votação sobre a mudança da sede de
registro para a cidade de Goiânia (GO), com o objetivo de agilizar os processos
burocráticos de registros e certidões. O endereço da sede em Goiânia será na Faculdade
de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, situada na Rodovia Goiânia-
Nerópolis, km 12, Campus Samambaia, Caixa Postal 131, CEP: 74.001-970, sob
responsabilidade da Professora Doutora Sissilia Vilarinho Neto; a votação foi unanime a
favor da troca de sede. No ponto de pauta seguinte, referente à posse da nova Direção
Nacional, foi chamada a Professora Denise Grosso da Fonseca como presidente da
comissão eleitoral para apresentar os resultados da eleição da Direção Nacional do
CBCE. Denise saudou os presentes e conforme portaria 002/2011/CBCE-DN de 23 de
março de 2011 apresentou a Chapa Pluralismo e Compromisso para homologação e
posse. Em um universo de 815 votantes a Chapa recebeu 190 votos, 13 foram nulos e 12
em branco. A chapa é composta pelos seguintes membros: Leonardo Alexandre Peyré
Tartaruga (Presidente) rg. 9008114077 SSP/RS, cpf. 809.717.680-72, professor,
solteiro, residente na Av. Francisco Trein, 868/102, Porto Alegre - RS, CEP: 91350-
200; Edson Marcelo Húngaro (Vice-Presidente) rg. 14218866, cpf. 068.930.678-44,
professor, casado, residente, SQN 214 Bloco H Apto 601, Bairro: Barcelona, Brasília-
DF, CEP: 70873-080; Maria do Carmo Morales Pinheiro (Direção Administrativa) rg.
7050575071, cpf. 691.193.410-91, professora, casada, residente, Rua João Arcanjo
Duarte, N° 146, Ipanema, Catalão - GO, CEP: 75705-140; Pau1a Cristina da Costa Silva
(Direção de Comunicação) rg. 20217525, cpf. 116.f17.188-08, professora, solteira,
residente, R. Prof. Elpídio Pimentel, 401, ap. 202, Jardimda Penha, Vitoria - ES, CEP:
29060-170; Alexandro Andrade (Direção Científica) rg. 37794540, cpf. 560.140.589-
15, professor, casado, residente, Rua Santo Antonio, 313 - Casa, São José,
Florianópolis - SC, CEP:88117-350; Nair Casagrande (Direção Financeira) rg.
8041877856, cpf. 638.808.490-72, professora, solteira, residente, Alameda
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Carrara,170/l03, Salvador - BA, CEP: 40830-590. Todo o proc nora e se
resultado foi divulgado pela página do CBCE, listas de e-mail e redes sociais. Foi lido o
ofício que designou a comissão eleitoral, composta pelos professores: Dulce Suassuna,
Humberto lnácio, Lino Castellani, Marco Stigger e Denise Fonseca (presidente). Com a
mesa composta e devidamente apresentada, a Presidente da Comissão Eleitoral
disponibiliza cópia do Relatório da Comissão Eleitoral, assim como os documentos de
inscrição da chapa e denominação da comissão à Direção Nacional (documentos em
anexo a esta ata), a gestão inicia nessa assembléia, dia 13 de setembro de 2011 e finaliza
no dia 12 de setembro de 2013, ou até a realização da próxima Assembléia Ordinária. A
Professora Denise passa a condução dos trabalhos ao Presidente eleito e volta a ocupar
seu lugar na plenária. Dando continuidade aos trabalhos o Prof. DI. Leonardo Tartaruga,
presidente eleito e empossado, convida a compor a mesa o Prof'. Dr". Márcia Chaves
Gamboa, rg. 506774260, cpf. 133.456.304-78, professora, casada, residente, Rua Luís
Vicentin Sobrinho, N° 768, Vila Santa Isabel - Barão Geraldo, Campinas - SP, CEP:
13084-030, indicada como Coordernadora de Grupos de Trabalho Tematico - GTTs, e o
Prof. Ms. Carlos Fabre Miranda, rg. 3072678794, cpf. 937.796.230-72, professor,
casado, residente, Rua Dona Leopoldina, N° 34, apto 03, São João, Porto Alegre - RS,
CEP: 90550-130, para a Coordenação Nacional das Secretarias Estaduais - SE's. Com a
nova Diretoria Nacional empossada e, formalmente apresentada, o Presidente fez seu
discurso de posse e solicitou breve pronunciamento de cada um dos membros da
Direção. Após os referidos pronuncimentos o Presidente convocou a primeira reunião
da Direção Nacional para o dia dezesseis (16) de setembro de 2011, às 19h, no auditório
central da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, Brasil. Tendo sido esgotados todos os pontos da pauta e ninguém mais
requerido à palavra, encerrou-se a Assembléia às 21h05min para lavratura desta ata que
vai por mim assinada, Prof. DI. Carlos Fabre Miranda, secretário, ad hoc, e pelo seu
presidente, Prof" DI. Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga. Porto Alegre, 13 de

Jil8., o setembro de 2011. Jl .o '. ."~e~d :P ~ ~. 'TAS.I> r ~r.~/.: ~ü~
onardo Alexandre Peyré Tartaruga Carlos Fabre Miranda

Presidente CBCE Secretário da Assembléia

RG 9008114077 SSP/RS RG: 3072678794 SSP/RS

ljIL-ULirfJJ!sfilão Pohlmann
OAB/RS 76090.
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2° REGXSTRO DE TÍTULOS
Protocolo N°: PJ 027670
AV. 27, MICROFXLME n° 27670,
Reg. nO 75, rolo n0506, MUDANÇA ~~~~--MiRt~s'Á~~
sÃO CAETANO DO SUL, 7/02/2013
Emo1: 64,70 Est: 18,39 IPESP: 13,62 RC: 3,41


