
PROPOSTA CHAPA (RE) EXISTÊNCIA – SECRETARIA CBCE-RN

Apresentamos a chapa (RE) Existência, candidata a assumir a gestão da

Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte do Rio Grande do Norte

(CBCE-RN) no biênio 2019/2021.

A proposta da chapa é ampliar a representatividade do Colégio Brasileiro de

Ciências d o Esporte n o estado do Rio Grande do Norte – RN, estreitando o diálogo da

Secretaria Estadual do CBCE-RN com instituições formadoras, programas de pós-graduação,

redes de ensino da educação básica, órgãos financiadores, grupos de pesquisa, secretarias de

educação, esporte e lazer, dentre outras que alinha-se e concilia-se ao CBCE.

O cenário educacional brasileiro atualmente na perspectiva da Educação Física e

das Ciências do Esporte, pleita por diálogos e ações juntos a grupos com representatividades sociais,

acadêmicas, científicas, culturais, políticos. É necessário o compromisso da Secretaria do CBCE-RN

nessa frente, vislumbrando intervenções, atos materializados, produção e disseminação do

conhecimento, formação profissional e políticas públicas no cerne destes grupos.

O propósito é fazer da gestão da Secretaria Estadual do CBCE-RN uma

experiência de predomínio democrático, participativo e de ações concretas. A proposta visa convidar e

convocar alunos de graduação, docentes de instituições de ensino básico e superiores das redes públicas e

privadas, pesquisadores, membros da sociedade em geral, entre outros, a dialogar, refletir e compartilhar ações

que vise fortalecer o campo de conhecimento e intervenção da área da Educação Física/Ciências do

Esporte em suas dimensões culturais, tecnológicas, política, filosófica e científica.

Propostas:

• Executar campanhas sistemáticas de divulgação das ações do CBCE, ampliando e

consolidando o corpo de associados no estado de Rio Grande do Norte.

• Estabelecer estratégias de ação que contribuam para consolidar espaços de

diálogo, promovendo a aprox imação e par t ic ipação d e a t u a i s e novos

associados, grupos d e estudo e pesquisa, instituições de Ensino Superior e

docentes da Educação Básica, representantes da gestão pública e de movimentos

sociais.

• Incentivar parcerias regionais, nacionais e internacionais, aproximando a Secretaria

Estadual do CBCE-RN de outras entidades científicas, instituições de Ensino Superior,

grupos de estudo e pesquisa e Redes de Ensino da Educação Básica.



• Reformular o processo de comunicação da Secretaria Estadual do CBCE-RN com

os associados e demais entidades, consolidando os canais de diálogo tradicionais

e ampliando o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (e-mail,

redes sociais, site, etc.).

• Promover a publicação periódica de um Boletim Informativo digital mensal que

aborde os principais debates regionais e nacionais relacionados à Educação

Física/Ciências do Esporte.

• Realizar, em parceria com as instituições de Ensino Superior, debates científicos

em diferentes áreas de estudo e pesquisa no âmbito da Educação Física/Ciências

do Esporte, ajudando a construir uma política de produção e socialização do

conhecimento.

• Em conjunto com as demais Secretarias Estaduais do CBCE na Região Nordeste,

contribuir para a organização, do Congresso Nordeste de Ciências do Esporte

(CONECE).

Tendo por referência as propostas, acima listadas para o biênio 2019-2021,

apresentamos, a seguir, os membros que compõem a chapa (RE) Existência:

Joyce Mariana Alves Barros – Secretária Estadual

Mestre em Educação Física pelo programa de Pós-Graduação em Educação Física

(PPGEF) da UFRN e Graduada em Educação Física pela UFRN. Professora do Núcleo

de Educação da Infância NEI - CAp UFRN. Ex- professora de Educação Física do sistema

público de ensino de Parnamirim/RN e do Centro Universitário UNIFACEX. Já atuou como

bolsista de graduação de ações associadas, de pesquisa e do Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da UFRN no subprojeto de Educação Física.

Integrante do GEPEC (Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento), do LEFEM

(Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia), associada ao Colégio

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e, atualmente, membro da comissão provisória

da secretaria estadual do CBCE/RN na função de secretaria adjunta. Interessada na área

de Educação Física escolar

Camila Ursulla Batista Carlos – Secretária Adjunta Estadual

Graduada em Educação Física (2008), especialista em Ensino da Educação Física

Escolar (2009) e mestre em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (2016). Membro do Grupo de Estudos Cultura



Corporal, Educação e Desenvolvimento Humano (UERN) . Pesquisadora da Rede

CEDES/RN; Professora e Chefa do Departamento de Educação Física da UERN,

Campus Central, Coordenadora do Subprojeto Educação Física do Programa Residência

Pedagógica FAEF/UERN .Tem experiência e interesse na área de Educação Física, com

ênfase em Educação física escolar, esporte escolar, práticas corporais e lazer.

Dianne Cristina Souza de Sena – Tesoureira 

Servidora pública da Rede Municipal do Natal desde 2008, atuando como professora de

Educação Física e Assessora Pedagógica na Educação Básica. Atua como Professora

universitária do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) no curso de

Educação Física, desde agosto de 2014. Mestre do Programa de Pós-Graduação em

Educação/PPGED pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-  UFRN (2011).

Graduanda do curso de Computação pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido -

UFERSA. Especialista em Ensino de Educação Física Escolar/DEDFIS pela UFRN

(2011). Especialista em Treinamento Desportivo pela Faculdade Gama Filho - UGF/RJ

(2007). Graduada em Educação Física pela UFRN (2004). Especialização em Andamento

em Tecnologias Educacionais pela Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/UFRN (2018).

Publicou artigos na área de Educação Física e Processo de Ensino-Aprendizagem,

Tecnologia da Comunicação e Informação, Mídias Digitais e Educação, Práticas

Corporais na Natureza, Atividade Física e Lazer. Tem experiência na área da Educação

Física escolar, atuando principalmente nos seguintes temas: Didática da Educação Física,

Educação Física e Organização Curricular, Tecnologia da Comunicação e Informação e o

processo de ensino aprendizagem da Educação Física escolar, Conteúdos da Educação

Física, Mídias e Educação Física, Corpo, Cultura de movimento e Educação Física.

Dandara Queiroga de Oliveira Sousa – Direção Científica e de Comunicação

Professora Assistente I, com dedicação exclusiva, do curso de Educação Física da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Avançado professora

Maria Elisa de Albuquerque Maia - CAMEAM, do município de Pau dos Ferros / RN.

Licenciada e mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. Área de concentração: Movimento humano, cultura e educação - Linha de

pesquisa: Estudos pedagógicos sobre o corpo e o movimento humano. Membro dos

Grupos de Pesquisas, Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC) - Laboratório de Estudos

em Educação Física Esporte e Mídia (LEFEM) e do Grupo de Pesquisa Educação Física,

Sociedade e Saúde (GPEFSS). Tendo atuado na formação de monitores do Mais



educação (Esporte da escola). Foi professora de Educação Física na educação básica no

Município de Extremoz - RN e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio Grande do Norte - Campus Nova Cruz. Atuou como tutora voluntária do curso de

Educação Física da UFRN modalidade à distância e foi bolsista de apoio e consultoria à

gestão do Centro Rede Cedes RN. Interesse profissional nas áreas de: Educação Física

escolar, psicomotricidade e práticas corporais de aventura. Tem experiência em

Educação Física Escolar e em práticas corporais de aventura


