
PROPOSTA DA CHAPA INTEGRAÇÃO 
 

 

Para eleições da Secretaria Estadual Paraná do Colégio Brasileiro de 

Ciência do Esporte (CBCE – PR) Biênio 2021 – 2022. 

 
 

 

Prezados Associados, 

 

A chapa “Integração” adotou como princípio de gestão a realização de um 

trabalho com todas as dimensões de agentes e sujeitos envolvidos na área da 

Educação Física, Esporte e Lazer. Nesta direção, pensamos na possibilidade de 

integrar estudantes e profissionais, empresas, Secretarias públicas, ONGs, entre 

outros segmentos, em busca de pensar cientificamente a área. Para isto, 

pensamos em algumas ações estratégicas, como: 

 
1. Intensificar a divulgação do CBCE – PR no Estado a partir do uso das 

mídias digitais, reuniões com lideranças, entre outras para estratégias, com 

o objetivo de tornar de conhecimento comum a entidade e o trabalho que 

realiza; 

2. Buscar parcerias que possam auxiliar a construir uma integração entre 

os profissionais que atuam nos diferentes segmentos, bem como, com as 

diversas empresas – públicas ou privadas – que fazem a gestão do 

Esporte e Lazer; 

3. Realizar o Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, conforme 

disponibilidade de calendário;  

4. Apoiar a Diretoria Nacional nas ações realizadas;  

5. Dar continuidade aos projetos das diretorias anteriores que tenham 

demonstrado resultados positivos à entidade e, consequentemente, à toda 

área. 

 
 

 

 

 

 



Para conseguimos atingir os objetivos propostos, com uma gestão 

participativa e democrática, apresentamos a composição de nosso grupo: 

 

FUNÇÃO E MEMBRO  ATUAÇÃO PROFISSIONAL E E-MAIL 

Secretário: 
Marcos Ruiz da Silva 

Professor do Centro Universitário Internacional - 
UNINTER 
Doutor em Educação Física pela Universidade 
Estadual de Maringá 
mruiz4@hotmail.com 
 

Secretário Adjunto: 
Ricardo Lemes da Rosa 

Professor da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná 
Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 
ricardorosa100@yahoo.com.br 

Tesoureiro e Coordenador 
Financeiro: 
Morgana Claudia Silva 

Professora Substituta na Universidade Estadual de 
Londrina 
Doutora em Educação  Física  pela Universidade 
Estadual de Londrina 
morgfoz@gmail.com 
 

Coordenadora Administrativa 
Lilian Messias Sampaio Brito 

Professora da Secretaria Estadual  de Educação 
Doutora em Saúde da criança  e  do adolescente 
lilianmessias@yahoo.com.br 
 

 
Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. 

 
 

 

Chapa Integração 

 
Curitiba, 06 de janeiro de 2021 
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