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CHAPA DEMOCRACIA E EXPANSÃO  

 

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, criado em 1978 é uma entidade científica 

que congrega pesquisadores ligados à área da Educação Física/Ciências do Esporte. Sua 

estrutura organizacional conta com Secretarias Estaduais e Grupos de Trabalhos Temáticos, 

liderados por uma Direção Nacional (DN). 

Dessa forma, cada estado assume o compromisso de organizar sua Secretaria Estadual, 

que por sua vez, são instâncias organizativas do CBCE dotadas de autonomia financeira e 

contábil, tendo sua estrutura e atribuições normalizadas em Regimento próprio conforme rege 

o Artigo 16 do Capítulo III do Estatuto da entidade.  

O estado do Maranhão em anos anteriores contou com uma Secretaria Estadual e em 

outras fases com Secretarias Provisórias. Considera-se que, por ser uma entidade muito 

importante para nossa área e possuir representações em vários órgãos governamentais, além de 

ser interligado à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) com programação 

fixa, o Maranhão não poderia ficar de fora. Nesse sentido, a experiência consolidada em gestões 

anteriores de Secretarias (Estadual e Comissões Provisórias) do CBCE no estado contribuiu 

para o desejo de retomada pelo trabalho em 2019, após alguns anos sem representatividade 

dessa entidade em nosso estado. 

Em 2020, a comissão manifesta a vontade de continuar atuando em favor do 

desenvolvimento do CBCE no estado e articula-se para almejando participar do processo 

eleitoral para nos tornarmos Secretaria Estadual, o que efetiva as ações e também consolida o 

trabalho iniciado no ano anterior.  

Assim, convidamos todos os associados e associadas para se unirem a nós através da 

chapa intitulada "DEMOCRACIA E EXPANSÃO" do CBCE-MA, gestão 2020/2022, cujas 

intenções se fundamentam nos seguintes interesses: 

 Produção e fomento da pesquisa na área da Educação Física e campo das Ciências do 

Esporte e suas subáreas Sociocultural, Pedagógica e Biodinâmica, no Maranhão e no 

país;  

 Reconhecimento do CBCE como uma entidade científica de relevância no âmbito 

acadêmico científico da Educação Física e Ciências do Esporte no âmbito estadual, 

regional e nacional. 

 Incentivo na criação, expansão e consolidação de grupos de pesquisa no Maranhão 

relacionados aos Grupos de Trabalhos Temáticos - GTTs do CBCE; 

 Promoção de intercâmbios e redes de colaboração científica na área da Educação Física 

com ênfase na Educação, Saúde, Esporte e Lazer com o ensejo de alcançar grupos de 

pesquisa, pesquisadores, professores, escolas públicas e privadas, universidades, 

associações de classe, ONGs e demais instituições de relevância social em todo o 

Maranhão. 
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Em tempo, cabe esclarecer que passamos por momentos de grande instabilidade 

política/econômica onde a Ciência vem sendo ameaçada e, ao mesmo tempo, pouco valorizada. 

Contudo, o processo democrático torna-se essencial para a ocupação dos espaços de discussão 

de modo pacífico e profissional, em busca do fomento e disseminação da produção científica 

no país. A expansão se coloca à disposição, não só pelo debate em prol da Educação Física e 

Ciências do Esporte como também pela ampliação e consolidação de nossa entidade no 

Maranhão.  

Com isso, é crucial nos apresentarmos... 

A chapa “DEMOCRACIA E EXPANSÃO” é composta pelos seguintes associados(as) 

do CBCE-MA:  

 

SECRETÁRIA: Raffaelle Andressa dos Santos Araujo 

E-mail: raffaelle.araujo@ifma.edu.br 

Doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); Mestrado em Educação 

pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Especialização em Esporte Escolar pela 

Universidade de Brasília (UNB/CEAD); Graduação em Licenciatura em Educação Física 

(UFMA). Professora de Educação Física no IFMA - Campus Buriticupu-MA. Atua no 

Programa MEC-PARFOR pela UFMA (Curso de Licenciatura em Educação Física). Integrante 

do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física (GEPPEF/DEF/UFMA). 

Pesquisadora do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da 

Rede CEDES do Estado do Maranhão. Pesquisadora do Grupo VALENTE - Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Educação e Políticas Públicas de Esporte e Lazer (IFMA). Líder do Grupo de 

Pesquisa "Rede Integrada de Professores de Educação Física do IFMA" (REDE 

PROEF/IFMA). Professora pesquisadora do Comitê Ampliado do GTT Formação Profissional 

e Mundo do Trabalho do CBCE. 

 

VICE SECRETÁRIA: Camila Fernanda Pena Pereira  

E-mail: alimacedf@hotmail.com 

Mestrado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco (UPE); Especialista em 

Educação Integral e Licenciada em Educação Física ambos pela UFMA; Professora de 

Educação Física na Educação Básica e Tecnológica do Colégio Universitário 

(COLUN/UFMA). Atua no Programa MEC-PARFOR pela UFMA (Curso de Licenciatura em 

Educação Física).  Integrante do Grupo de Estudos Etnográficos em Educação Física e Esporte 

(ETHNÓS/ESEF/UPE). Pesquisadora e coordenadora da Linha de Educação Física Escolar do 

Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física (GEPPEF/DEF/UFMA). 

 

TESOUREIRO: André Pontes Silva 

E-mail: vozandrepontes@gmail.com 

Mestrando em Saúde do Adulto (UFMA). Possui Especialização em Didática pela Faculdade 

de Administração, Humanas e Exatas (FAHE/MS); Graduação em Educação Física pelo 

Claretiano Centro Universitário (CEUCLAR/TO) e Formação Internacional em 

Cineantropometria. Aperfeiçoamento em: Pesquisa Científica, Oratória, Publicidade, Postura 

Corporal e Nutrição Esportiva. Qualificado em Avaliação Física pela Federação Internacional 

de Educação Física. Conselheiro Editorial da Revista Saúde do Estado de São Paulo. Membro 

da Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria, atuando principalmente como 
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Antropometrista Nível 2 e Professor Assistente em acreditação e reacreditação internacional. 

Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação para Promoção da Saúde e Grupo de 

Pesquisa em Reabilitação, Exercício e Movimento. Atualmente realiza pesquisas concentrados 

em Saúde e Metabolismo Humano com ênfase em: Coluna Vertebral, Dor Crônica e VFC. 

PLANO DE AÇÃO  

 

- Desenvolver ações de divulgação da entidade e consequente ampliação do número de 

associados na gestão 2020-2022;  

- Incentivar os/as associados/as na participação de atividades vinculadas ao CBCE, como 

eventos regionais, nacionais e internacionais, assim como a publicação de trabalhos científicos 

na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) e outros periódicos;  

- Mobilizar as redes sociais para divulgação das ações da entidade nacional e da Secretaria 

Estadual; 

- Assessorar a atuação dos/as associados/as nos eventos regionais (CONECE) e 

nacionais/internacionais (CONBRACE/CONICE); 

- Colaborar com as ações, as decisões e as orientações advindas do CBCE Nacional, assim 

como nortear e estimular a participação dos(as) associados(as); 

- Expandir a Roda de Conversa do CBCE-MA como evento itinerante, com a parceria de 

instituições da rede pública e privada do estado do Maranhão; 

- Fortalecer os debates científicos sobre nossa área de conhecimento nos diferentes GTTs que 

compõem o CBCE; 

- Articular parcerias com grupos de pesquisa, instituições de ensino e entidades científicas para 

expandir as ações da Secretaria no estado do Maranhão; 

- Mapear grupos de pesquisa em toda região nordeste, com vistas a promover o intercâmbio e 

redes de colaboração científica na área da Educação Física com ênfase na educação, saúde, 

esporte e lazer. 

 

São Luís-MA, 13 de abril de 2020. 
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