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Florianópolis/SC, iniciou-se a programação do décimo primeiro Congresso Brasileiro de

às

CIÊNCIAS DO ESPORTE", REALIZADA

12/09/99.

Ciências do Esporte, denominado "XI CONBRACE". O Prof Elenor Kunz, presidente do

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, também denominado CBCE, deu início à

Assembléia, fazendo parte da mesa o Presidente, Prof. Elenor Kunz; Vice-Presidente, Prof

Tarcício Mauro Vago; Diretor Financeiro, Prof. Paulo Ricardo do Canto Capela; Diretora

Administrativa, Profa. Iara Regina Damiani; Diretora Científica, Profa. Carmem Lúcia Soares;

Diretor de Divulgação, Prof. Osni Jacó da Silva, e Natalino Ary dos Santos, com a função

secretariar a presente Assembléia. Assim, o Presidente deu início, com a seguinte pauta: a)

relatório da gestão 98/99; b) relatório da comissão eleitoral, e c) posse da nova diretoria. O

Prof. Kunz cumprimentou a todos os presentes da plenária, fazendo breve comentário sobre a

realização do evento, como também informou da união da Direção Nacional e demais

colaboradores para a realização do mesmo. Na seqüência, o Prof. Kunz passou a palavra a

Profa. Carmem Lúcia Soares, para que relatasse suas ações, enquanto Diretora Científica da

Entidade. Esta, por sua vez, passou ao seguinte relato: 1) Organização da Revista

Comemorativa dos 20 (vinte anos), do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE,

onde foram feitos contatos com os ex-presidentes do CBCE e pesquisadores convidados para

contarem um pouco da história do Colégio, durante este período de existência; 2) Preparação

da Reunião Anual da Direção Nacional, realizada em abril de 1998, para definição dos "Eixos"

a serem sugeridos para elaboração da temática central do XI CONBRACE; 3) Preparação da

Reunião do CBCE realizada durante a SBPC, em Natal/RN, em julho de 1998, onde a

Diretoria Científica apresentou propostas de eixos centrais para definição da temática central

do XI CONBRACE; 4) Elaboração de documento escrito, (publicado no Boletim do CBCE),

acerca das decisões tomadas em relação ao XI CONBRACE, tais como: a) definição geral da

temática do Congresso; b) definição das quatro Mesas Redondas com elaboração de ementas e

contato com os dezesseis pesquisadores indicados durante a Reunião do CBCE na SBPC; e c)

elaboração de critérios de avaliação dos trabalhos científicos encaminhados ao XI

CONBRACE, com base naqueles utilizados em Goiânia/GO, durante o X CONBRACE; 5) fL
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Coordenação Geral de GTTs, Pôsteres e Seminários lntrodutóri~(:§) l~~-aliação
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a serem avaliados e/ou desenvolvidos para este Evento, esclarecêndoéàinda, q
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forma de avaliação de trabalhos encaminhados para o XI CON[~qIf~á ocorre sob
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bases, as quais foram experimentais no Congresso passado, dil Gqi~a/GO, apenas como
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estrutura, ressaltando que no X Congresso, estabeleceu-se gran~s dire.!~zes e constituiu-se a
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possibilidade concreta de uma total reestruturação em nossos CON'B"ltACES, criando uma

nova dinâmica a partir de três sessões oficiais, sendo: GTTs, Pôsteres e Seminários

lntrodutórios. Com esta nova estrutura, e avaliando os dois últimos Congressos, de VitórialES

e Goiânia/GO, definiu-se um maior rigor na seleção dos trabalhos para as diferentes sessões.

Com relação aos GTTs, a diretora colocou que, apesar das falhas próprias do trabalho

humano, que o CBCE realizou pela primeira vez em sua história, uma seleção de trabalhos

para a sessão de GTTs, totalmente no âmbito dos mesmos, sendo determinando o trabalho e o

empenho do Coordenador de GTT e de pesquisadores que dele fazem parte na definição

própria de cada GTT, respeitando os critérios gerais divulgados. Ressaltou ainda, o trabalho

cuidadoso da Coordenação Geral dos GTTs, na pessoa da Profa. Silvana Goellner. No âmbito

da Sessão Pôsteres, a avaliação dos trabalhos deu-se a nível de uma Comissão Especial, criada

pela Direção Nacional do CBCE. Por último, sobre os Seminários lntrodutórios, a diretora

informa que os mesmos foram encaminhados pelas Secretarias Estaduais do CBCE, sendo

antes selecionados exclusivamente pela Direção Científica, e agora, não mais avaliados só

por esta Diretoria. Dando prosseguimento, o Presidente passou a palavra à Profa. rara Regina

Damiani, onde passou a relatar as atividades desenvolvidas frente a Direção Administtrativa do

CBCE: 1) Dos contatos realizados com os associados, via correio e e-mail, além dos Folders e

Boletins; 2) Dos diversos contatos com as Secretarias Estaduais da Entidade, ampliando na

medida do possível o número de Secretarias, ou colocando um represente local como contato

nos estados em que não tem Secretaria definida; 3) Das representações do CBCE nas reuniões

da SBPC, inclusive participante de reuniões Institucionais do CBCE, quando das reuniões da

SBPC; 4) Acompanhamento dos trabalhos/atividades das Secretarias Estaduais, do processo

eleitoral das mesmas e outros; e 5) Comentou sobre o atual quadro de associados, destacando

que hoje o CBCE conta com 3.889 sócios e 1.638 em dia com a anuidade, não considerando

nestes números, um grande números de participantes neste evento que ainda não foram

contabilizados. Encerrando sua fala, agradeceu a colaboração do Natalino Ary dos Santos, no

auxilio de suas atividades. Em seguida, o Prof. Osni Jacó da Silva, passou a relatar suas ê-Z
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atividades, frente a Direção de Divulgação do CBCE: 1~iidaf.n.aente, desejou b
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todos, em nome da cidade de Florianópolis e das tt.hi.~etsiWtdes UFSC e
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Comentou do grande desafio de fazer a divulgação de 1t--gi~~E}nt11ladea âmbito n
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imensa responsabilidade de manter a Revista Brasileira ® .;.~F~rrgasdo Esporte entre as duas
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com nível «A" junto a CAPES, na área da Produção de ~t~ díVfi; 3) Do desafio de manter a
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periodicidade da Revista!RBCE, num periodo de escassos rdci~os financeiros, comentando
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ainda, que problemas existiram, mas que com boa vontade e esforço de todos tentaram

contomá-los; 4) Comentou sobre a confecção da Agenda, sendo esta, uma nova estratégia do

CBCE junto aos seus associados. Concluindo, informou que cumpriu sua missão na área de

divulgação da Entidade e propondo-se a colaborar para o aperfeiçoamento das publicações do

CBCE. Encerrando sua fala, fez alguns agradecimentos, destacando as Profa. Ana Márcia

Silva e Albertina Bonetti e ao colaborador Natalino Ary dos Santos. Na seqüência, o Prof.

Paulo Ricardo do Canto Capela, passou a relatar suas atividades, frente a Direção Financeira

da Entidade: 1) Inicialmente fez breve comentário sobre a situação econômica do País, que o

CBCE está engajado a este Processo, por fazer parte dele, mas que dentro do possível, o

CBCE conseguiu fazer um bom trabalho, informando que, de acordo com o balanço financeiro

de janeiro a agosto/99, o CBCE apresenta a seguinte situação: Receita R$ 101.357,05 (cento e

um mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos), Despesas R$ 59.549,47

(cinqüenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais, quarenta e sete centavos),

apresentando um saldo positivo de R$ 41.807,59 (quarenta e um mil, oitocentos e sete reais,

cinqüenta e nove centavos); 2) Que houve uma profissionalização da Direção Nacional, para

que melhor pudesse atender ao quadro de associados do CBCE, bem como as Secretarias

Estaduais; 3) Que diante das dificuldades e negativas quanto a captação de recursos financeiros

para a realização deste Evento, tivemos que reduzir certas despesas onde agradeceu a

compreensão de pessoas, que abriram mão da ajuda de custo para vir colaborar com a

realização do mesmo; 4) Colocou que o maior patrimônio que o CBCE possuir é o seu quadro

de associados. Por fim, também agradeceu a colaboração do Natalino Ary dos Santos.

Encerrando os relatos do Diretores, o Presidente, então, passou a fazer alguns agradecimentos:

1) Agradeceu as Secretarias Estaduais, com a realização dos Pré-Conbraces, que foram em

tomo de oito; 2) Agradeceu a todos da Direção Nacional, citando o nome de cada um, pelo

empenho e dedicação, informando que foi um grupo muito coeso; 3) Desejou sucesso ao Prof.

Tarcísio, Vice-Presidente da Direção, que por ora finda seus trabalhos e que também será

Vice-Presidente da nova Direção; 4) Também agradeceu ao Natalino Ary dos Santos e ao ffA.....
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Núcleo de Estudos Pedagógicos, pela colaboração e serviços pr'~t.il~sg:;5) Inform
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que hoje o CBCE conta com um número de associados maior quij~a:';;~~; 6) Enc rrando, o
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Presidente sugeriu que o CBCE, pela sua estrutura atual, l.entlafu::illma sed
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Concluindo este primeira ponto da pauta, o Prof Tarcísio, agradêêe~ d t6dos os me
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Direção Nacional, dizendo que foi muito prazeroso de estar j{4td (k~essoas tão dignas,
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Passando para o segundo item da pauta, o Presidente solicitou á"::pre~t[~a junto a mesa, do
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Prof Viktor Shigunov, presidente do processo eleitoral, para a nova Direção do CBCE, biênio

2000/2001. O Prof Viktor, passou a ler a "Ata da reunião de escrutinio para eleição ao

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Tendo em vista os dispositivos estatutários e

legais que regem a eleição para o CBCE - Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e tendo

o processo sucessório decorrido dentro das normas estipuladas, a Comissão Eleitoral,

reunida em 06 de setembro de 1999, às 10:00 horas, no Centro de Desportos, da

Universidade Federal de Santa Catarina, tem o seguinte relatório técnico para registrar:

Aberta a caixa receptora, registrou-se o recebimento de 234 (duzentos e trinta e quatro)

envelopes e 237 (duzentos e trinta e sete) cédulas eleitorais. Após o escrutinio, foram

constatados os seguintes resultados: Chapa 1 (um) com 234 (duzentos e trinta e quatro votos;

nulos 1 (um); brancos 2 (dois); é interessante recordar que a chapa 1 (um), denominada

''Intervenção e Conhecimento': é composta dos seguintes nomes: Presidente, Lino Castellani

Filho (UNICAMP); Vice-Presidente, Tarcisio Mauro Vago (UFMG); Diretor Administrativo,

Gabriel Humberto Muhoz Palafox (UFU - Uberlândia); Diretor Financeiro, Nivaldo Antônio

Nogueira David (UFGO - Faculdade de Educação Fisica); Diretor Científico, Amarilio

Ferreira Neto (UFES - Centro de Educação Fisica e Desportos); e Diretor de Divulgação,

Sávio Assis de Oliveira (UFPE). Deve-se registrar, para contribuir com uma futura posição

de expansão e direcionamento das políticas da futura equipe de trabalho, os seguintes

números ilustrativos dos votos: 1) Região Norte 07 (sete) votos; não foram registrados votos

dos estados de Tocantins, Roraima e Amapá; votos por estado (Acre 1, Amazonas 1, Pará 5);

2) Região Nordeste 37 (trinta e sete) votos; não foram registrados votos dos estados de Rio

Grande do Norte e Piaui (Alagoas 2, Bahia 7, Ceará 1, Maranhão 3, Paraiba 1, Pernambuco

21, Sergipe 2); 3) Região Centro Oeste 25 (vinte e cinco) votos; não foram registrados votos

do estado de Mato Grosso do Sul (Distrito Federal 2, Goiás 20, Mato Grosso 3); 4) Região

Sudoeste 109 (cento e nove) votos; registrou-se o recebimento de votos de todos os quatro

estados (Espirito Santo 8, Minas Gerais 25, Rio de Janeiro 24, São Paulo 52); 5) Região Sul

59 (cinqüenta e nove) votos; registrou-se o recebimento de votos de todos os três estados
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(Paraná 11, Rio Grande do Sul 15, Santa Catarina~fpjj. I ft1eve~ destacar
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encaminhados 1.331 (um mil, trezentos e trinta e uma) d!fU1í~a$,rlpra ífjflos os asso iados com
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as obrigações regimentais em dia na pastagem da ;g~r~sp;ndêll@fa. O tota de vot
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recebidos, corresponde a um total de 17,8% (dezesset~~!~~ oito por cento) do otal de
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votantes do Colégio Brasileiro de Ciências do Esportk. 'A4r@'ita-s@que devemos tecer e
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registrar as seguintes considerações em torno dos núrfi~ros!d~~tepffi@essoeleitoral: a) em
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tendo o registro de apenas uma chapa, a eleição para muitos não t@m° mesmo espírito de

disputa, pôr ela não suscitar a concorrência e assim, muitos leitorés pão se manifestaram,

julgando não ser importante o seu voto, pelo fato de a eleição ser ap@f/asuma confirmação;

b) houve um atraso na remessa das células, podendo, também ser çonsiderado um fator

limitante para maior expressividade; c) entende-se que uma divulga~ªf! pôr outros meios de

comunicaçãopoderia ser benéfica reavivando a necessidade da votaç8fJe conclamando todos

ao voto; e d) mapear a remessa de cédulas por região para se pà€l~r ter uma visão mais

realística dos eleitores. Desta forma, a Comissão agradece ao 1f€lbalhorealizado pela

equipe presidida pelo Elenor Kunz e deseja uma gestão profícua @ de pleno sucesso aos

novos eleitos, presididos pelo Lino Castellani Filho. Florianópolis, 0&fie setembro de 1999".

Assinam o documento Viktor Shigunov, Presidente da Comissão; Albertina Bonetti, Astrid

Avila, Cristiane Ker de MeIo, e Edison Roberto de Souza, Membrêâ Em seguida o prof

Kunz agradeceu ao Prof Viktor e aos demais membros da referida cmnissão e fez um breve

comentário, sobre o atraso do recebimentos por parte dos associados; as cédulas de eleição.

Assim, o Prof Kunz solicitou ao Presidente, ora empossado, Prof ino Castellani Filho e

demais membros da nova Direção do CBCE que viessem fazer parte dâ filesa, parabenizando a

todos. Neste momento, assume os trabalhos da mesa a nova direção, rê ·rando-se da mesma os

elementos que acabam de deixar da direção do CBCE. O Prof LiH€hjá empossado novo

presidente, tomou a palavra, fez breve comentário sobre o processo eleitoral e agradeceu a

todos da direção anterior, na pessoa do Prof Kunz. Comentou que nã€Jhá nenhuma intenção

de ruptura dos trabalhos atuais do CBCE, e coloca que estamos no esmo campo político,

dizendo ainda, que devemos unir forças. Comentou sobre o Congress €!eLondrina, realizado

em 1981, dizendo que a história não se repete, mas que possui o me mo espírito, a mesma

vontade de participar de um novo Conbrace, citando o nome dos me Bros da nova diretoria

que também apresentam o mesmo espirito e vontade de elevar o nome o CBCE. Em seguida

leu um artigo do escritor português José Saramago, artigo esse, sobre ~roblemas e revolta do

povo do Timor Leste. O Prof Lino, passou a palavra ao Prof Kunz, q' e havia permanecido na ri\. _

~
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mesa, a pedido do novo presidente, onde este agradeceu~,;:palaY~as do Prof. Lino pas
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leu uma carta da Faculdade de Educação Física da UNI€r~, :tumprimentando a osse da
' •.1..1 ~.::: , ft"

,:::l rt:t I "

nova Direção, principalmente por ser o novo presidente, aáquefu Instituição. Ret mando a
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palavra, o Prof. Lino informou que a partir desta data, ~g,~oléffio Brasileiro de Ci ncias d
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Esporte, terá sua sede na cidade de Campinas/SP, local~ãado lnfiUNICAMP - Facul e de
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Educação Física - CBCEIDN, Caixa Postal n? 6.134, CampiànY.:SP, CEP 13.083-970. Nada
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mais havendo a tratar o Prof. Lino agradeceu a todos e encerrou a assembléia, na qual eu

Natalino Ary dos Santos, lavrei a presente ata, que passo a assinar juntamente com o Professor

Elenor Kunz, ex-Presidente do CBCE e o Prof. Lino Castellani Filho, atual Presidente do

CBCE.
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