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RELATÓTIO DE GESTÃO BIÊNIO 2015-2017 

GTT FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO 

 

As metas para o Biênio 2015-2017, planejadas pelo Comitê Científico, foram alcançadas, 

em sua maioria, ora de forma coletiva, ora entre a coordenação e membros em específico, de 

acordo com a organização do GTT 6 e a análise da temática das tarefas a serem executadas, 

como segue: 

Meta 01. Acompanhamentodo debate acerca das DCN. 

a) Participação na audiência pública (GYN 15/10/15) e demais fóruns promovendo uma 

avaliação da situação e os impactos na formação em Educação Física com a reforma da 

resolução 07 para balizar/atualizar o posicionamento do CBCE frente a questão. 

Ação 01: outubro/2015 e dezembro /2015 

Objetivo: Subsidiar elementos epistêmicos e resultados de pesquisa para o tema em debate. 

Descrição das atividades: participação na audiência em GYN e no CNE/MEC; Reunião de material 

teórico e legal para a sustentação da discussão sobre a formação única, disponibilizando a 

comunidade acadêmico-científica e alcance dos conselheiros CNE, com diálogo entre o Fórum de 

Licenciatura Ampliada e os grupos de Pesquisa sobre Formação em Ed. Física.O material e as 

entrevistas foram amplamente divulgados nas redes sociais e está disponibilizado no site do 

CBCE/GTT Formação. 

Responsáveis pelas participações e em socializar as informações:Marta Genú (11/15 em GYN) e 

Ângela Azevedo (12/15 em BSB). Participação da Coordenadora no VI Fórum de Pós-Graduação 

do CBCE e III Fórum da área sociocultural e pedagógica da EF com presença na reunião de GTT 

para encaminhamento de documento enviado ao CNE em junho/16.  

Ação 2: Participação de Paulo Ventura em reuniões mensais com o CNE, em que início de 

agosto/2017 recebemos o informe do CNE de que o processo das DCN se encontra nas mãos do 

relator. 

 

Meta 02. Ampliação a socialização da produção do GTT nas IES tendo como ponto de 

apoio os membros do GTT: 

Ação 01: novembro/2015 a junho/2016 

Objetivo: Caracterizar o tipo de produção sobre formação e mundo do trabalho veiculada no 

CONBRACE. 

Descrição das atividades: levantamento pelos bolsistas do Grupo Ressignificar para socializar a 

produção e subsidiar a formação em Ed Física. 
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Responsáveis: Marta Genú e bolsistas Ressignificar. Realizado de março a junho/16 pelo bolsista 

Aristides da UEPA e socializado com o comitê do GTT  

Ação 2: Mapeamento das subáreas da produção do conhecimento no GTT nos últimos três 

CONBRACE (2011, 2013, 2015) em continuidade ao trabalho feito na gestão anterior por Paulo 

Ventura e o rupo de Pesquisa Corpo e Mente.O material sistematizado (Marta Genú e bolsistas 

Aristides Neto e Carla Loyana Dias/UEPA) foi socializado com os membros do GTT para subsidiar 

pesquisas e produção na área. Esse levantamento também favoreceu a análise da produção nos 

trabalhos publicados nos CONBRACE, o que serviu para construção de diferentes análises sobre 

a área, incluindo o material para encaminhamento das discussões sobre as diretrizes para a 

formação em Ed. Física. . 

 

Meta 03. Socialização nas redes sociais, após aprovação dos autores, o livro do GTT 

publicado em 2005;  

Ação 01: outubro/2015 a março/2016 

Objetivo: Publicizar a produção do GTT. 

Descrição das atividades: divulgação no meio digital do acúmulo teórico produzido no GTT. 

Enviado aos membros do comitê do GTT e a direção de comunicação do CBCE para link no site. 

No entanto, não obtivemos resposta da organizadora do livro, mas, identificamos que o livro está 

disponibilizado no site do CEME.  

 

Meta 04.        Realização de pelo menos um encontro nacional do GTT, tendo como indicativo os 

encontros Regionais do CBCE ou eventos coordenados pelos membros do GTT. 

Ação 01: janeiro/2016 a junho/2017 

Objetivo: Fomentar a pesquisa na área da formação em Ed. Física por meio de estratégias dos 

membros do Comitê Científico. 

Descrição das atividades: não conseguimos efetivar o indicativo de reunião por web conferência, 

no entanto, o grupo de WhatsApp funcionou a contento e atendeu a necessidade de diálogo e 

trocas de ideias com celeridade.  Submetemos o Projeto para realização de evento ao edital 

PAEP/CAPES em setembro de 2016, sem aprovação, pelo critério de caracterização de evento 

itinerante. A realização de atividades acadêmicas ocorreu sempre em parceria com as IES e 

Grupos de Pesquisa dos membros do GTT oficinas, palestras, minicursos vinculadas a captação 

de novos associados em cada estado. 

Ação 2: coordenar o trabalho do GTT de forma compartilhada e ampliar o número de sócios do 

CBCE e pesquisadores na área da formação 
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Responsáveis: Comitê Científico do GTT. A coordenação do GTT participa como pesquisadora da 

REDE CEDES no Estado do Pará e com a formação de militantes culturais, desde setembro de 

2016. 

Meta 05. Buscar aproximação com os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq sobre 

formação. 

Ação 01: fevereiro/2016 a junho/2016 

Objetivo:Mapear os grupos de pesquisa sobre formação cadastrados no CNPq 

Descrição das atividades: a intenção de dar continuidade no trabalho desenvolvido por Paulo 

Ventura, não foi materializada, no entanto, o GTT esteve em diferentes frentes do movimento de 

acompanhamento da reformulação das diretrizes para a formação em educação física e espaços 

de reflexão e produção do conhecimento na área, compartilhando com IES, como UFMA, UFPA e 

UNEMAT a partir de convites feitos por grupos de pesquisa nessas IES que produzem sobre a 

formação e mundo do trabalho. 

 

Meta 06. Contribuir para potencializar/qualificar os critérios para avaliação dos trabalhos 

enviados ao CONBRACE 

Ação 01: março 2016/ a agosto/2016 

Objetivo: Rever e renovar o grupo de Pareceristas. 

Descrição das atividades: a partir de janeiro de 2017, os critérios,foram apreciados pelos 

membros, de indicação para o corpo de Pareceristas Ad Hoc do GTT (titulação Mestre, pesquisar 

sobre Formação, estar vinculado a um grupo de pesquisa; ter produção ou orientação nos últimos 

cinco anos sobre o tema).  

Ação 2: O quadro de avaliadores do GTT foi reorganizado por meio de discussão no GTT, 

utilizando os critérios: de produção na área nos últimos cinco anos; orientação na temática; 

frequência no GTT, que também teve posicionamento pela manutenção do formato de trabalhos 

apresentados no CONBRACE, observando-se ser um espaço de socialização dos trabalhos e 

qualificação do currículo dos associados, tendo em vista as regras da área e a organização 

desigual para publicação em periódicos no Brasil. 

 

Meta 7.  Produção coletiva e interinstitucional para qualificação da área 

Responsável: Marta Genú. 

Ação 1: Publicação de artigos 

Descrição das atividades: tivemos dificuldade em trabalhar essa meta, estamos com um artigo em 

construção assinado por Paulo Ventura (ESEFEGO) e Marta Genú (UEPA) 

Ação 2: construção do Site do GTT em  andamento 
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Ação 3: em organização do E-book que está em andamento, com a reunião de dois capítulos de 

membros do GTT, e a capa em fase de elaboração. A intenção é que essa meta seja alcançada 

na próxima gestão, tendo em vista que esta já se finda em setembro de 2017. 

 

Considerações 

 O trabalho do GTT se configura como específico e voltado para a área temática, tanto na 

produção como em atendimentos as demandas da comunidade acadêmica e do CBCE, em 

relação a agenda de trabalho e desenvolvimento do campo. Nas atividades regionais, os membros 

representantes por região responderam pelo GTT nas avaliações por eventos acadêmico-

científicos e consultorias pró forme sobre as políticas oficiais para a Formação em Educação 

Física bem como prestando informes sobre os encaminhamentos dados pelo GTT.  

 A ação do GTT, se deu sempre na parceria com os grupos de pesquisa dos membros, no 

estados e regiões. É uma fragilidade constatada a ausência de trabalho consolidado entre o GTT e 

as Secretarias Estaduais na realização de eventos e captação de novos associados. 

 

Em, 20/08/2017 

 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Marta Genú Soares (UEPA) 

Email gttformacao@gmail.com / martagenu@gmail.com / 91-982077009 

 

Comitê Científico: 

Coord. Adjunta: Prof.ª Dr.ª Ângela Celeste Barreto de Azevedo (UFRJ) 

Email angelaestagio@yahoo.com.br / 67-99877144 

 

Região Norte 

Prof. Me. Osvaldo Galdino dos Santos Jr. – ESMAC 

Emailosvaldogaldino@hotmail.com / 91-981485728         

Prof. Me. Robson dos Santos Bastos – UFPA 

Emailrobsonbastos@hotmail.com / 91-981197617 

 

Região Nordeste 

Prof. Dr.º Fernando José de Paula Cunha – UFPB 

Emailfjpc@hotmail.com / 83-9907587  Prof.ª Ma. Márcia Morschbacher – UFBA 

Email mm.edufisica@yahoo.com.br / 71-87817855 

 

Região Centro Oeste 

mailto:gttformacao@gmail.com
mailto:martagenu@gmail.com
mailto:angelaestagio@yahoo.com.br
mailto:osvaldogaldino@hotmail.com
mailto:robsonbastos@hotmail.com
mailto:fjpc@hotmail.com
mailto:mm.edufisica@yahoo.com.br
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Prof. Me. Fabio da Penha Coelho – UNEMAT 

Email fp.coelho2@hotmail.com / 65- 99039574  

Prof. Me. Rodrigo Roncato Marques Anes– IFG 

Emailrodrigoroncato@hotmail.com / 62-84383221 

 

Região Sudeste 

Prof. Dr. José Henrique dos Santos – UFRRJ 

   Emailhenriquejoe@hotmail.com / 21-981015777  

Prof. Me. Thiago Barreto Maciel – CAp João XXIII-UFJF                                   

Emailtbarretomaciel@gmail.com / 32-88152474 

 

Região Sul 

Prof.ª Dr.ª Denise Grosso da Fonseca – UFRGS 

Email dgf.ez@terra.com.br / 51-93231963  

Profª Ma. Silvane Fensterseifer Isse - UNIVATES 

Email silvane@univates.br / 51-99787288 

 

Comitê Ampliado: Dr. Paulo Roberto Ventura (ESEFEGO) paulo.pinta@gmail.com 

                           Me. Marlon André da Silva (FRS) marlon.silva@canoas.ifrs.edu.br 

                           Me. Antônio Hugo Moreira de Brito Junior (UEPA) hugolinojr@hotmail.com 

                             Me. Ivan Carlos Bagnara (UNIJUI) ivanbagnara@hotmail.com 

 

Bolsistas: Aristides Rodrigues da Silva Neto (UEPA) aristidesneto23@hotmail.com 

                Carla Loyana Dias Teixeira (UEPA) carla.loyana@hotmail 

mailto:fp.coelho2@hotmail.com
mailto:rodrigoroncato@hotmail.com
mailto:henriquejoe@hotmail.com
mailto:tbarretomaciel@gmail.com
mailto:dgf.ez@terra.com.br
mailto:silvane@univates.br
mailto:paulo.pinta@gmail.com
mailto:marlon.silva@canoas.ifrs.edu.br
mailto:hugolinojr@hotmail.com
mailto:ivanbagnara@hotmail.com
mailto:aristidesneto23@hotmail.com
mailto:carla.loyana@hotmail

