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Gestão 2005/2007

ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE SÓCIOS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE

CIÊNCIAS DO ESPORTE.

A assembléia Geral Ordinária de sócios do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte-CBCE, realiza

no dia oito (08) de setembro de 2005, na cidade de Porto AlegreIRS, nas dependências da Escola

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ocasião do XIV Congres

Brasileiro de Ciências do Esporte-CONBRACE, com primeira convocação às 9hOOmin, e início a

segunda convocação às 10hOOmin.A mesa foi composta por membros da Direção Nacional do CBCE

(Gestão 2005/2007): Prof' Dr. Fernando Mascarenhas Alves (Presidente), que conduziu os trabalhos,

Prof" Dra. Roseane Soares Almeida (Diretora administrativa), Prof' Dra. Vara Maria de Carvalho, Prof"

Ms. Paulo Roberto Veloso Ventura (Coordenador das Secretarias Estaduais), que secretariou os

trabalhos. A pauta posta em discussão foi a seguinte: a) Apresentação do documento sobre

reclassificação das áreas; b) Apresentação da discussão acumulada sobre a natureza científica dos

Grupos de Trabalhos Temáticos-GTTs; c) Informes dos GTTs sobre o processo de eleição dos novos

coordenadores; d) Avaliação do processo de internacionalização do CBCE; e) Apresentação de

propostas sobre a próxima sede do CONBRACE/2007. Após leitura da pauta o Presidente da Mesa

consultou os participantes da Assembléia sobre a aceitação da pauta e informa a possibilidade de outras

sugestões. A professora Dra. Tereza França (PE) pede a palavra e propõe a inversão dos pontos de

pauta, iniciando a discussão com a apresentação da proposta sobre a próxima sede do CONBRACE. O

Prof" Dr. Lino Castellani Filho pediu esclarecimentos sobre este pedido, considerando que o quorum da

plenária ainda era pequeno para um assunto de grande relevância, o que exigia uma maior participação.

A Prof' Dra. Tereza França alega que não poderia dar maiores explicações por motivos internos da

Secretaria de Pernambuco. O Prof' Dr. Giovani Lorenzi perguntou se havia mais uma cidade candidata,

e não havendo, não vê problemas para a alteração da ordem. Após esclarecimentos e discussões,

considerou-se mais indicado manter-se a ordem apresentada e a representante de PE

proposta. Em seguida, a Prof' Dra. Maria do Carmo Saraiva apresentou proposta de inclui

discussão da criação do GTT sobre "Gênero na Educação Física e Ciências do Esporte",

-

http://www.cbce.org.bjj'


r---

1

!
I
I
I
I
I
I

j ,*r-)
r,f:1 ''''''1 I t::; .••ot:.:r: :;:!i ! ·..!:1
C, t,'-;. I
;~!':; f ti")
O*:t C! f ("'.1
)..!.J -!:::t I ':'1;'
u_ i"

por escrito (documento em anexo). A solicitação foi incluída no segundo ponto de pauta <tçje~aldâ;,
.,:•.•' f t:.?
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natureza cientifica dos GTTs. Inicia-se a discussão do primeiro ponto de pauta, com a profes~r,ft;:qr~g
f,..•:! !::. ! !:;')

Yara Carvalho apresentando considerações sobre o material acumulado sobre o pro@.sgb! 4.~~;~~
tr:; J i :~~~:;~~t

reclassificação das áreas junto ao CNPq, CAPES e FINEP, focando a Educação FísicalEsp@:e, ~j~! ::~?:
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prazo está estabelecido para outubro/2005. Apresentou como proposta o encaminhamento d~~;Platep~ ~~
*, ·,r I .:t:... i..i:y

acumulado via listas de discussão virtual/interna do CBCE; a proposta colocada em regime de votaçã o

foi aprovada pela maioria e com cinco abstenções. Passou-se para o segundo ponto de pauta, sobr a

;:::aa::::u d::u~:;:~:~: ead=::ed::::::~: :o~~:SO;'~::~:ed~a~al:t
propôs que o pedido fosse encaminhado consonante à discussão sobre a natureza científica dos GTT , a·"·

ser realizada via lista de discussão do CBCE. O Prof" Dr. Femando Mascarenhas Alves reiterou esta

proposta, sugerindo que o pleito deve ser contemplado junto à agenda proposta na Reunião

Institucional, realizada no dia 07 de setembro, sobre a natureza dos GTTs, onde já consta demandas de

debates acerca da possibilidade de hibridização, da transitoriedade e das temáticas do GTTs, com

culminância prevista na Assembléia de Sócios a ser realizada na próxima reunião da SBPC, em julho

de 2006, em Florianópolis. O Prof' Dr. Giovani de Lorenzi relembrou o debate acerca da criação de

GTTs durante a Assembléia do CONBRACE em Caxambu, em 2003, no qual não havia se sentido

contemplado com o encaminhamento definido por um debate posterior, que acabou ficando restrito as

Secretarias e GTTs. Pleiteia então que o debate proposto envolva todos os sócios na discussão e não

apenas as Secretarias e GTTs, bem como, que seja retomada a discussão sobre o GTT memória, sendo

novamente avaliado se o mesmo atende os preceitos do Estatuto do Colégio acerca dos critérios para a

criação de novos GTTs. A Prof' Dra. Maria do Carmo Saraiva propôs manter a discussão nesta

Plenária, com pleito de aprovação. O Prof' Dr. Marco Paulo Stigger historiou a discussão durante o

CONBRACE de Caxambu e apresentou sua discordância com a proposta do Prof' Dr. Giovani de

Lorenzi e concordância com a proposta encaminhada pela Mesa. O Prof" Dr. Femando Mascarenhas

Alves retomou a condução do debate e apresentou dois encaminhamentos para votação a partir das

discussões da Plenária: 10) Que o pleito fosse incluído na agenda de debate sobre a natureza dos GTTs

e criação de novos GTTs e, 2) Apreciação nesta Assembléia da criação do GTT "Gênero na Educação

Física/Ciências do Esporte. O Prof' Dr. Lino Castellani Filho pediu esclarecimentos, pois considero

que o Estatuto do CBCE já contempla o encaminhamento da discussão, pois expõe que é

competência da Direção Científica da Entidade a aprovação ou não de novo GTT. O Prof' Dr.

Capela propôs a votação imediata da criação do novo GTT. O Prof' Dr. Lino Castellani es .

a fala anterior foi para potencializar o debate. O Prof' Dr. Femando Mascarenhas Alves rea
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propostas para votação, esclarecendo que no caso da primeira ser aprovada, os adendos serão di~~tdp~~~(
••••••1 eu 1 '"",0'0

posteriormente. Colocadas em regime de votação foi aprovada a primeira proposta por mai}ría d~.5
f_..) (::; ; I:.r)
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votos, com nove (09) votos a favor da segunda proposta e dez (10) abstenções. Passou-se à d§~~~s~q~ ~~:
':'(;.1 J ::r:.":': n.1

sobre os adendos à proposta vencedora, quando o Prof' Dr. Lino Castellani reapresentou a iigestã<t~ ~~1
I::t'O:: I ~~~C:::t

potencializar o debate sobre a natureza científica dos GTTs. O Prof' Dr. Giovani de Lorenzi ~~pôs ~~~ ~?;
forma mais detalhada sua posição a favor do debate. O Prof" Dr. Marco Paulo Stigger questionou a

natureza do GTT Memória: se é disciplinar, está acordado com a orientação do Estatuto do CBCE.

Prof' Dr. Giovani de Lorenzi disse não concordar com esta posição do Prof' Dr. Marco Paulo Stigge

defendeu a hibridização dos GTTs. O Prof' Dr. Fernando Mascarenhas Alves propôs a ampliação o

debate sobre a natureza científica dos GTTs incluindo a avaliação sobre o GTT memória e ua

adequação aos itens estatutários. O Prof" Dr. Antonio Soares entende que não procedia a discussão

sobre o GTT Memória. O Prof' Dr. Lino Castellani pediu a palavra afirmando que qualquer GTT

poderia ser questionado. O Prof" Sávio Assis lembrou que o debate deveria ocorrer nas reuniões dos

GTTs incorporando as discussões que se fizer necessárias; no presente momento não se deveria dar

ênfase ao caso especifico do GTT memória. O Prof' Dr. Victor Melo propôs que a discussão sobre a

natureza dos GTTs fossem ampla, corroborando com Sávio Assis. O Prof" Femando Mascarenhas

Alves encaminhou o regime de votação apresentando duas propostas: 1a, incluir na agenda sobre a

natureza e criação de novos GTTs a discussão específica sobre o GTT Memória ou desenvolver a

agenda sem ênfase sobre o GTT Memória. Por maioria de votos vence a segunda proposta: desenvolver

a agenda sem ênfase na discussão sobre o GTT Memória, havendo oito abstenções. Passou-se em

seguida para o 3° ponto de pauta, sobre informes das coordenações dos GTTs. O Prof' Dr. Luiz Carlos

Rigo apresentou o resultado da eleição do novo coordenador do GTT Epistemologia: Prof' Dr. Homero

Luis Alves de Lima!UFCE, informando que o Comitê Cientifico não foi de todo constituído. O Prof'

Edgar Matiello junto com outros membros do GTT de Movimentos Sociais apresenta relato por escrito

(em anexo) sobre os resultados do GTT e apresenta propostas para serem encaminhadas pela nova

direção: avaliação da exigência estatutária no que se refere à titulação de Doutor para a coordenação do

GTT, considerando que há pessoas capacitadas para a coordenação do GTT independente da títulação e

a realização de eventos específicos do GTT. Ao final faz uma homenagem musical aos professores

presentes na plenária e à nova direção. O Prof" José Galdino S. da Silva da Universidade Católica de

Salvador considerou que a proposta de eventos específicos requer custos, sendo acatada tal

consideração para analises posteriores junto aos GTT e direção nacional. Passa-se ao quarto ponto de

pauta: sobre a intemacionatização do CONBRACE. O Prof' Dr. Lino Castellani faz consr

sobre a importância da internacionalização do evento, dando ao mesmo maior visibilidade.
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Fernando Mascarenhas Alves propõe que seja dada ênfase aos contatos com princípios e ori~ta.~dd"!a
•• , •.• ' r 1;::1
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partir desse I Congresso Internacional de Ciências do Esporte-CONICE com outros paf~!r~et~9
r_:1 r:::r ( ':.0

havendo possibilidade, entrará em contato com os sócios e instituições de avaliação. Enquat@>,:dtrb\1iPg
t;; I I ;;i?i ';';

nacional o Prof' Dr. Femando Mascarenhas Alves apresenta sua disponibilidade em organiz4:Besfqr9:~~:::~
1.':1::: J C::;!

para a possibilidade de mais um CONICE paralelo ao CONBRACE. Não havendo disp~içãq ~~~~
f. "o • ,,1._ t;,t: ••

contrário procede ao regime de votação para a possibilidade de um outro CONICE, com votação a

favor pela maioria dos presentes e doze abstenções. Passa-se ao quinto ponto, sobre a sede d

CONBRACE 2007. A Prof' Dra. Tereza França, juntamente com as professoras Roberta de Granvill

Barboza e Laurecy Dias dos Santos, apresentam uma carta de intenção (em anexo), considerando qu ..

ainda não tem as condições formais necessárias para a formalização da candidatura da cidade do Reei

para Sede do À\T CONBRACE 2007 e do II CONICE. Após leitura da carta a professora apresenta os

membros da SECIPE presentes na Assembléia e de outras Secretarias Estaduais do Nordeste que

apóiam a iniciativa da SECIPE. O Prof' Otavio pede a palavra e propõe que caso não seja viabilizada a

proposta de Pemambuco que a assembléia dê indicativo para a realização do XV CONBRACE em

Caxambu. O Prof' Dr. Fernando Mascarenhas Alves propõe que caso a SECIPE não viabilize a

candidatura dentro do prazo estipulado, que a plenária deixe a proposta de sede a ser viabilizada pela

direção nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte o que facilitará as negociações

posteriores. Segue o encaminhamento para regime de votação a apresentação da proposta: aprovar a

intenção de candidatura da SECIPE e caso não se efetive a sede fica sob responsabilidade da direção

nacional. Proposta aprovada pela maioria sem abstenções. Tendo sido esgotados todos os pontos da

pauta e ninguém mais requerido à palavra, encerrou-se a Assembléia às 12h40min para lavratura desta

ata que vai por mim assinada, Prof. Dr. Paulo Roberto Veloso Ventura, secretario ad hoc, e pelo seu

presidente, Prof' Dr. Fernando Mascarenhas. Porto Alegre, 08 de setembro de 2005.

Presidente CBCE

RG 5.860.898 SSPIMG
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