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ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS DO COLÉGId f:i'~.!

BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

A Assembléia Geral Ordinária de Associados do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

- CBCE, convocada pela Direção Nacional por meio do Edital de Convocação de

Assembléia Geral Ordinária 00112009/CBCE-DN divulgado pelo Comunicado

033/2009/CBCE-DN, ambos datados em 17 de agosto de 2009, e realizada no dia 22 de

setembro de 2009, na cidade de Salvador/BA, nas dependências do Centro de Convenções

de Salvador - Brasil, por ocasião da realização do XVI Congresso Brasileiro de Ciências ?o
,

Esporte - CONBRACE, e Ill Congresso Internacional de Ciências do Esporte - CONICE,

com primeira convocação às 18h30, teve seu início, em segunda convocação, às 19h, com a

presença dos associados cujas assinaturas encontram-se em folha anexa. A mesa foi

composta por membros da Direção Nacional do CBCE (Gestão 2007/2009): Prof. Dr.

Fernando Mascarenhas Alves (Presidente), que conduziu os trabalhos, Prof' Dra. Dinah

Vasconcellos Terra (Vice-presidente), Prof. Dr. Marcílio Sousa Júnior (Diretor

administrativo), Prof' Dra. Vara Maria de Carvalho (Diretora Científica), Prof. Ms. Prof.

Ms. Wilson Luiz Lino de Sousa (Coordenador de Secretarias) e Prof. Dr. Humberto Luís de

Deus lnácio (Coordenador de Grupos de Trabalhos Temático - GTT's), sendo por mim

secretariada Prof". Dr", Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna (Diretora Financeira).

O Prof. Dr. Fernando Mascarenhas deu às boas vindas ao conjunto de associados e

apresentou a pauta. A pauta posta em discussão foi a seguinte: a) Prestação de contas da

Gestão no biênio 2009/2011; b) Posse da Nova Diretoria, ao final da qual a associada Prof".

Dr". Beleni Grando apresentou documento solicitando a inclusão de item em pauta para a

próxima Assembléia Geral da entidade. O documento versava sobre o reconhecimento da

existência do funcionamento sobre o Grupo de Estudos em Dança e Educação Física. Após

leitura da proposta de pauta, o Presidente da Mesa consu ltou os associados presen ,es n
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Assembléia sobre a necessidade da sua alteração ou complementação e, em não hay~l~
I O- Ct

prosseguiu. Dando seqüência, o Presidente iniciou a apresentação da Prestação de tQíitá~
I (lJ

da Gestão realizada no biênio 2007/2009, a partir dos eixos: Apresentação do plano d~Ü~~
! C-.~'f1:I

do CBCE durante o biênio 2007/2009. 1) Política científica da entidade; 2) Sistema scméf;
I I--

3) Política nacional de formação e articulação política; 4) Política editorial' -5) E~Jitos
, I I..LJ

f .':.Ir.:

regionais; 6) Política de Comunicação; 7) Política financeira. Para tratar do primeiro â.l~m

foi então passada a palavra para a Diretora Científica Prof", Yara Carvalho. Foi realizado

um longo relato da experiência na condução dos trabalhos pela Prof'. D(I. Yara Carvalho,

enfatizando aspectos como a visitas aos programas de pós-graduação; participação da

entidade junto à Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência - SBPC; desenvolvimento

de ações voltadas para a classificação dos livros na área da Educação Física; diálogo entre a

Direção científica, os Grupos de Trabalho Temáticos; diálogo entre a Direção científica e a

editoria da RBCE; as publicações do CBCE e o II Prêmio CBCE de Literatura Científica,

entre outros assuntos. Concluída a apresentação, foi apresentado o trabalho desenvolvido

junto aos Grupos de Trabalho Temáticos do CBCE pelo Prof. Dr. Humberto Inácio, sendo

destacado o Sistema on fine de Apoio a Congressos - SOAC, que possibilitou a

organização dos anais no evento no momento da abertura do mesmo. O Prof. DI'. Humberto

Inácio registrou que foram submetidos cerca de 730 trabalhos, tendo sido identificadas

algumas situações "novas" que foram contornadas ao longo do processo de submissão.

Concluída a apresentação, o Presidente passou a palavra para a Prof', 0(1. Dinah

Vasconcelos e ao Prof. Dr. Marcílio Sousa Jr. para tratar da política de formação e da

publicação do livro tema do XVI Conbrace e III Conice. Livro, este, que será lançado nas

próximas semanas. Foi apresentada a estrutura do livro e realizado um agradecimento

público aos autores que se predispuseram a contribuir com a publicação do livro da

entidade. Também foi informado que o livro será uma co-edição com a editora Hucitec,

sendo comercializado por um preço simbólico. Por fim, foi destacado pela Prof". 0(1. Dinah

Vasconcellos a importância da discussão do tema formação no âmbito do CBCE, sendo

uma iniciativa de grande importância para se pensar coletivamente os rumos da formação

em Educação Física e Ciências do Esporte, sendo destacada neste âmbito a participação de

atores sociais que atuam no âmbito da gestão governamental, bem como o diálogo do

CBCE com outras entidades científicas, enfatizando-se, particularmente, a consolidaçã da

relação orgânica junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.

.:.;:,c::,"".,
:5 c"'-
.<1".: C-.(
::("~-"..

'_:"

(Q
/ '-



.,
Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Vale ainda destacar o trabalho~' \.'.

\ .
realizado junto ao Ministério da Educação, que resultou em um projeto para a realização do \.. \;"

III Encontro Nacional de Gestores em Educação, bem como na contínua demanda a este Y\/l\ \
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foi destacado no diálogo interinstitucional que a entidade promoveu em vários âmbitó~~á~
ações desenvolvidas junto ao Conselho Nacional do Esporte do Ministério do Espb~~,.~

I -' *Secad e com o Conselho Nacional de Educação, ambos do Ministério da Educação e !c€frt'J.i
f r:JZm.

Diretoria de Educação Básica da Capes. No âmbito da atuação junto ao Ministéh@db
I •..•..
I f.J':!

Esporte foi destacado o esforço contínuo da entidade para a realização da III Conferêâcia
) •.••.J
I':':::

Nacional do Esporte e a participação na Comissão de Yoga, Capoeira, Dança e YogaJt~do

se posicionado de modo crítico aos trabalhos desta comissão. A participação na comissão

especial do Conselho Nacional do Esporte ocorreu por meio da proposição do Fundo

Setorial do Esporte, cuja finalidade principal é destinar recursos para viabilizar as redes de

pesquisa CEDES e CENESP. Este tema passou a ser objeto de debate, inclusive, junto à

ministério para a publicação da Carta de Brasília, documento aprovado durante a

Assembléia Geral do 11Encontro Nacional de Gestores em Educação. Com o Conselho

Nacional de Educação o CBCE vem dialogando para discutir as diretrizes curriculares

nacionais do curso de Educação Física, o que desembocou em convite a representação

instituição daquele Conselho para participar do XVI Conbrace e 111 Conice. 4) A política

editorial da RBCE foi apresentada pelo Prof. Dr. Fernando Mascarenhas, informando ao

conjunto de associados da inserção do periódico no Sistema de Editoração de Revistas

Eletrônicas - SEER. Foi feita menção, neste caso, ao trabalho executado pelo associado

Prof. Ms. Ari Lazarotti Filho que muito colaborou para a inserção do periódico no SEER.

Foi também informado aos participantes internacionais sobre a possibilidade de

disponibilização das revistas ainda não disponíveis nos meio eletrônicos para as bibliotecas

de suas instituições. Quanto à política interna, foi enfatizada a relação da Direção Nacional

com as Secretarias e GTTs. 6) Sobre os eventos regionais, o Presidente passou a palavra

para o Prof. Ms. Wilson Lino que explanou sobre as ações desenvolvidas com os eventos

regionais, que ocorreram simultaneamente nas 5 regiões do Brasil, com uma conferência de

abertura que era comemorativa dos 30 anos do CBCE. Neste âmbito, foi feito menção ao

apoio recebido da Universidade Federal de Santa Maria, por ter possibilitado a estrutura

necessária para realizar o evento por meio de sistema de teleconferência. Com

encaminhamentos para as próximas gestões o Prof. Wilson destaca,
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estabelecer um calendário unificado para as eleições nas Secretarias durante os anoslp*e§~
I'::"" (;)

Por fim, o mesmo agradeceu ao Prof. Femando pela possibilidade de colaborar com á ~
I eu• I .....I •.•••

finalizou sua fala. 6) Política de comunicação. Sobre a política de comunic1ç~ ~

Presidente passou a palavra ao Diretor de Comunicação Prof. Dr. César Leir~,;5Çit%
I I-'

informou sobre a consolidação das listas oficiais da entidade por meio da inte4ni a
I l:te

ampliação da participação do CBCE na grande mídia, dando ênfase à construção dd <fd.tra

compreensão do esporte e da Educação Física. Divulgação das atividades desenvolvidas rt
J \~ .
f

pela direção nacional na página web, construção do CBCE em vídeo e, neste momento, faz

menção à presença de alguns ex-presidentes da entidade. Diálogo com a América Latina; ~

mudança no layout da página, sugerindo, contudo, que a nova diretoria crie nova paginação i\s :

para propiciar a identificação de uma nova gestão. Por fim, o Prof. César deu as bOaS\' \'

vindas ao Prof. Silvio que lhe sucederá e diz que sua participação no Conbrace foi '--
'i:l. ~ .•; •

importante para o estabelecimento de relações institucionais. Destaca também em sua fala a

participação do foro mercosur no Conbrace e sugere a fusão da rede Alatina, saudando,

neste âmbito, o trabalho desenvolvido pela ex-presidente do CBCE a Prof'. Dr'. Ana

Márcia Silva, pelo esforço desenvolvido para o desenvolvimento da política internacional

da entidade. Foi então passada a palavra ao Presidente que ressaltou, ainda, que foram

realizadas 6 reuniões da direção nacional, além de uma reunião permanente virtual na lista

de discussão do CEVo Faz menção ao trabalho desenvolvido pela secretaria Prof".

Christiane Macedo do ponto de vista da estrutura administrativa e agradece também à

Universidade Federal de Goiás pelo apoio institucional recebido para o funcionamento da

Sede administrativa do CBCE. Registrou também a indicação de criação de um software

para o gerenciamento do cadastro de associados e o enfretamento do debate sobre o CNPJ

da entidade, que é complexo, mas importante. Destacou também o Presidente o crescimento

da entidade em número de associados e enfatizou a necessidade da permanência da

cobrança de anuidade, visto que o CBCE sobrevive destes recursos para desenvolver suas

ações. No que diz respeito ao planejamento financeiro da entidade, foi passada à palavra a

Prof". Dr', Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna, que enfatizou a ação de articulação,
política e de fomento desenvolvida durante a última gestão, destacando o trabalho

desenvolvido neste âmbito pelo Prof. Femando Mascarenhas. Desta forma, passou a

apresentação do relatório financeiro da entidade, sendo posteriormente submetido

aprovação. Relatório aprovado. Retomando em seguida a palavra o Presidente, desfazend
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se a mesa e convocando a Comissão Eleitoral para dar posse à nova diretoria G~s1!0-8 ! ir!.
• CI. .. C I ·..f'i

(2009/2011). o Presidente da Comissão Eleitoral - Prof. Lino Castellani FiIHo:?};r, ! :~-:
I QJ! :;;;~~

identificou, nominalmente, os membros da comissão LINO CASTELLANI FILHO !Mty~! I~':'
, '. t-t'J! !~;~

! L1:m.

LAZZAROTTI FILHO, CARLOS ALEXANDRE VIEIRA, NEUBER LEITE CO~T~,c.r I ~~;~~
PAULO ROBERTO VELOSO VENTURA e apresentou o Relatório sobre o prode~ I e: :J~.

: ~ : ~2 r::'l
eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral relatou que o processo eleitoral para a Di~ç:&p I ~~~~,\,

f 'INacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte para o biênio 2009-2011, realizado .; I,
" \

em um sistema único de votação eletrônico, no período de 18 a 20 de agosto de 2009. De

um colégio eleitoral de 978 votantes, com 315 votantes, a Chapa 1 obteve 252 (internet)

votos, 41 votos nulos (internet) e 22 votos em branco (internet). Dando seqüência ao ~

trabalhos, o Presidente da Comissão Eleitoral consulta a plenária sobre a necessidade de\.

esclarecimentos ou adendos ao Relatório apresentado e, em não havendo, finda os trabalhos

da Comissão Eleitoral e convoca para compor a mesa, e dá posse, para o biênio 2009/2011,

aos novos membros da Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte:

Prof. Dr. Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga (Presidente), RG 9008114077 SJSIRS, CPF

809717680-72 , professor, solteiro, residente à Rua Francisco Trein, 868/102, Porto

Alegre/RS, CEP 91350-200; Prof". Dr". Dulce Maria Figueira de Almeida Suassuna (Vice-

presidente), RG 3.084.514 SSP/DF, CPF 714582124-91, professora, casada, residente à

SMDB 12C lote 01 casa C, BrasíliaIDF, CEP 71680-123; Prof. Dr. Edson Marcelo

Hungaro (Diretor Administrativo), RG 14.218.866 SSP-SP, CPF 068930678/44, professor,

casado, residente à Rua Votorantim, 140 Apto. 503, São Caetano do Sul/SP, CEP 09550-

300; Prof. Dr. Fabiano Bossle (Diretor Financeiro), RG 6003647622 SSP/RS, CPF

509729520-04, professor, casado, residente na Rua Roque Calage, 812/610; Porto

Alegre/RS - CEP 91350-090; Prof. Dr. Alexandro Andrade (Diretor Científico), RG

37794540 SSP/SC, CPF 560140589-15, professor, casado, residente à Rua Manoel

Loureiro, 356, Apt", 404, Res. Isla Negra, Barreiros, São José/SC, CEP 88117-330; Prof.

Dr. Silvio Ricardo da Silva (Diretor de Comunicação), RG 053720173 IFP, CPF

757103317-91, professor, separado, residente à Rua Calunga, 30, apto 803, bl. A, Belo

Horizonte/MG, CEP 31270-410. Com a mesa composta e devidamente apresentada, a

Presidente da Comissão Eleitoral disponibiliza cópia do Relatório da Comissão Eleitoral à

Direção Nacional, passa a condução dos trabalhos ao Presidente eleito e volta a ocupar seu

lugar na plenária. Dando continuidade aos trabalhos o Prof. Dr. Leonardo Alexandre Peyré

,-,~
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Tartaruga, presidente eleito e empossado, convida a compor a mesa a Prof'. Df'I. Ete}%ri='I if~
I';;"" o , '·0

Grando, RG 02209574 SSP-MT, CPF 274549751-00, professora, casada, residente n! :R:tI~ I ~~
1...../ * I ::z.:

Vinte e quatro de Outubro 899, Centro Norte - CuiabálMT, CEP 78045-470, incf!ic~fC' I ê5
I •••••• 10 • (.I')I U">;I /

como Coordernadora de Grupos de Trabalho Tematico - GTT's, e o Prof. Ms. Mar~sr I ~~
• (.t') I_J

Saldanha, RG 1015733056 SJSIRS, CPF 231558680-15, professor, casado, residen~e§la !i;?~
I ce: 1.1"" er..: f::t

Avenida N. s-. Medianeira, 1899/201, Centro, Santa Maria/RS, CEP 97060-003, W~Ja i ~ ~
Coordenação Nacional das Secretarias Estaduais - SE's. Com a nova Diretoria Nacional

empossada e, formalmente apresentada aos associados presentes, o Presidente eleito fez seu

discurso de posse e solicitou breve pronunciamento de cada um dos membros da Direção,
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convocando em seguida a primeira assembléia ordinária de associados do CBCE da gestão

do biênio 200912011 para o dia vinte e quatro (24) de setembro de 2009, às 19h, no

auditório Yemanjá do Centro de Convenções de Salvador - Salvador - Bahia - Brasil.

Tendo sido esgotados todos os pontos da pauta e ninguém mais requerido à palavra,

encerrou-se a Assembléia às 21h30min para lavratura desta ata, que vai por mim assinada,

Prof'. Df'I. Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna, secretária ad hoc, e pelo seu então

Presidente, Prof. Dr. Fernando Mascarenhas Alves. Salvador, 22 de setembro de 2009.

Presidente CBCE Secretária da Assembléia

RG 5.860.898 SSP/MG

CPF: 697.316.676-87

RG: 3.084.514 SSP/DF

CPF: 714.582.124-91
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