COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
MUNDO DO TRABALHO
RELATÓRIO PARCIAL
Atendendo solicitação da Direção Nacional por meio da Coordenação
dos GTTs do CBCE, encaminho relatório das ações do GTT Formação a partir
da posse do atual Comitê Científico, ou seja, setembro de 2011.
Uma primeira ação desenvolvida foi a organização do Comitê Científico,
Coordenação e Coordenação Adjunta, contando com dois representantes por
região, em que se sistematizou endereços eletrônicos, telefones e nome
completo, para além do vínculo acadêmico/institucional. Esta relação com os
dados foram enviados à Direção Nacional, bem como os endereços inclusos na
relação de discussão da DNA.
Em seguida foi apresentada por esta Coordenação uma proposta de
trabalho para o GTT, para a gestão 2011/2013, a partir de encaminhamentos
feitos durante o CONBRACE em Porto Alegre. Após a manifestação dos
componentes do Comitê Científico a programação foi sistematizada e
encaminhada para a Coordenação de GTTs para integrar a programação da
Direção Nacional do CBCE, gestão 2011/2013.
Na materialização da programação, três atividades merecem ser
relatadas:




O GTT se empenhou dentre seus componentes durante o mês de
janeiro deste ano para garantir a realização de uma mesa temática
durante a Reunião Anual da SBPC em São Luis, especialmente pelo fato
de ter que arcar com o transporte dos convidados. Esta mesa busca
atender um dos pontos declarados pelo GTT na sua programação, que é
a discussão da formação profissional em Educação Física no Brasil,
especialmente na discussão que tem ganhado ênfase, a formação pela
licenciatura e/ou pelo bacharelado. Para tanto, teremos uma mesa em
que esta contradição será pauta e que os convidados foram A Profª Drª
Celi Taffarel-UFBa e o Prof.º Drº Lino Castellani Filho-UnB, discussão
que esperamos possa qualificar os encaminhamentos que as IES
deverão dar nas suas revisões curriculares.
Outra atividade que merece destaque foi o atendimento aos eventos
regionais do CBCE que estarão ocorrendo no segundo semestre, nos
organizando regionalmente, ou seja, os membros do Comitê Científico
do GTT Formação assumiram a frente dos trabalhados nas suas
regiões, estruturando os grupos de avaliadores para os trabalhos que
foram submetidos pelos pesquisadores brasileiros vinculados ao campo
do conhecimento da Educação Física. Melhor avaliação sobre esta
atividade só poderemos ter a partir da realização dos cinco eventos
programados nas regiões geo-econômicas brasileiras.



Por fim, concretizamos um encontro de parte dos membros do GTT
durante a realização da Reunião Anual da SBPC em São Luis, para
algumas discussões internas sobre nossas próximas ações,
especialmente com a definição sobre a realização do próximo
CONBRACE, em 2013 em Brasília. Um ponto de pauta será fechar os
últimos detalhes para a produção do segundo livro protagonizado pelo
GTT, o primeiro aconteceu em 2005, o qual pretendemos lançar por
ocasião do CONBRACE/CONICE 2013.

Cabe dizer que o GTT vinha já efetivando discussões sobre sua participação
mais efetiva para o Fórum da Pós Graduação que estava indicado para ocorrer
ao final deste ano em Florianópolis, mas sentimos certo silêncio por parte da
DN a respeito e fizemos o encaminhamento de aguardar as discussões durante
a SBPC para darmos sequência nas nossas pretensões a respeito.
Sendo o que temos a relatar, encaminhamos o presente à Profª Dra. Márcia
Chaves, Coordenadora Nacional dos GTTs do CBCE.
Goiânia, 18 de julho de 2012.

