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Natal, 10 de setembro de 2011 

 

 Realização de um Plano de Trabalho no início da gestão que foi entregue à DN. 

 

 Durante a gestão, o grupo se comunicou via e-mail e os membros do GTT contribuíram 

integralmente com as demandas solicitadas, favorecendo uma gestão coletiva.    

 

 O Plano de Trabalho elaborado para o biênio foi realizado com algumas adequações.  

 

 Foram levantados elementos que contribuíssem com a reconstrução da Memória do GTT, 

por meio dos nomes dos ex-coordenadores de cada biênio, fotos, produções científicas e 

eventos realizados. Esses elementos levantados contribuíram com a elaboração do banner 

específico do GTT Saúde em comemoração à memória dos GTTs para o XVII 

CONBRACE/IV CONICE. 

 

 Realização de uma pesquisa em rede desenvolvida pelos membros do GTT com o objetivo 

de mapear a produção científica do GTT Atividade Física e Saúde publicada nos Anais dos 

CONBRACES, de 1997 a 2009. Uma análise parcial desse estudo foi apresentada numa 

Mesa dentro da Programação do GTT. 

 

 Envio em 2010 para o Ministério da Saúde de um projeto para realização de um evento com 

o objetivo de dar continuidade às discussões sobre a inserção do professor de Educação 

Física no SUS. Em virtude do projeto não ter sido contemplado com o fomento do Ministério 

da Saúde, o grupo reelaborou o projeto e realizou o I ENCONTRO BRASILEIRO DO CBCE 

SOBRE SAÚDE nos dias 23 e 24 de março de 2011 na UFRN em parceria direta com a 

UERJ para transmissão de videoconferência. O evento foi todo gravado e o material está 

disponível na página do GTT. Cabe ressaltar que para a realização desse evento tivemos o 

apoio da secretaria do CBCE/RN (gestão anterior) que custeou a passagem e hospedagem 

da profa. Dra. Leila Mirtes para participar como palestrante de uma das mesas realizadas, 

além de custear o banner do evento.   

 

 Colaboração com a DN na elaboração as atividades do CBCE nas Reuniões da SBPC. 

Durante a SBPC em Natal a coordenação do GTT participou de uma das reuniões de GTTs 

e entregou o relatório parcial do GTT.  
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 Durante a gestão de 2009-2011, a coordenação do GTT manteve diálogo com a DN e 

destaca o nome de Beleni, Coordenadora dos GTTs e o nome de Silvio, Diretor de 

Comunicação, que sempre responderam e atenderam as solicitações de nosso GTT.   

 

  Colaboração com a DN na elaboração das atividades do XVII CONBRACE/IV CONICE. O 

GTT Atividade Física e Saúde elaborou uma mesa em conjunto com o GTT Recreação e 

Lazer e uma mesa específica do GTT que foram desenvolvidas em Porto Alegre.  

 

 O GTT recebeu 95 trabalhos para serem analisados para o XVII CONBRACE/ IV CONICE. 
Foram aprovados 31 trabalhos em formato de Comunicação Oral e 29 trabalhos em formato 
de Pôsteres. Para a análise dos trabalhos, além dos membros do Comitê Científico, 
contamos com a colaboração de 27 pareceristas ad hoc. Para a avaliação dos trabalhos foi 
enviado para os pareceristas a ementa do GTT e uma ficha para preenchimento com os 
seguintes critérios de análise: -adequação ao tema do GTT; - consistência 
argumentativa; - diálogo com a literatura; -  qualidade da escrita e – outros pontos 
relevantes. Além disso, os pareceristas deveriam destacar na ficha, uma das quatro 
possibilidades de resultado: "aprovado com prioridade máxima"; "aprovado com prioridade 
média"; "aprovado com prioridade mínima" e "reprovado".  Com relação ao processo de 
distribuição dos trabalhos para os pareceristas, a coordenação os recebeu pelo SOAC e 
optou em distribuí-los para os pareceristas via e-mail de acordo com os respectivos temas 
de estudo, com receio dos pareceristas não conseguirem se cadastrar no SOAC a tempo de 
dar os resultados. Isso demandou a organização dos trabalhos por pastas com nomes dos 
pareceristas por pares para facilitar o recebimento dos pareceres. Após a chegada dos 
pareceres, o sistema SOAC foi utilizado pela coordenação para responder aos autores, 
tanto na aprovação dos trabalhos, quanto na recusa. Nos casos em que os trabalhos não 
seriam apresentados no evento, a coordenação juntou os pareceres de cada trabalho para 
enviar para os autores os motivos da recusa num único texto via SOAC. Apesar da não 
utilização do SOAC o tempo todo durante o processo de avaliação e da demanda de mais 
trabalho, foi o possível de ser realizado pela coordenação e foi considerado positivo, pois 
proporcionou aos autores que não tiveram seus trabalhos aprovados com prioridade para 
serem apresentados no evento, saber os respectivos motivos da não aceitação. Desse 
modo, a coordenação não recebeu nenhum questionamento em relação a qualquer não 
aprovação.   

 

 Para a organização da ordem das apresentações, os trabalhos foram agrupados por temas, 
de acordo com as possibilidades de composição de 3 trabalhos por mesa com o tempo de 
20 minutos para cada apresentação e 30 minutos para o debate.  

 

 Durante o XVII CONBRACE/IV CONICE o grupo se organizou e houve uma distribuição dos 

membros do comitê científico para a coordenação da apresentação dos trabalhos, tanto das 

Comunicações Orais, quanto dos Pôsteres. 2 trabalhos no formato de Comunicação Oral e 

2 trabalhos no formato Pôster não foram apresentados, pois os autores não compareceram 

no dia e horário marcados para as apresentações.  

 

 Durante o XVII CONBRACE/IV CONICE mantivemos contato com o prof. Dr. José Damico, 

no sentido de repassar as ações realizadas durante o biênio da gestão e com a intenção de 

que o professor pudesse assumir a nova coordenação. Após algumas conversas, o prof. Dr. 
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José Damico se mostrou favorável a assumir a nova coordenação, juntamente com a profa. 

Dra. Giannina do Espírito Santo, que já vem acompanhando o GTT em outras gestões.   

 

 A avaliação final feita pelos membros do GTT foi muito positiva em relação à gestão de 

2009-2011, destacando a necessidade de dar continuidade ao trabalho coletivo e a 

organização do evento realizado pelo grupo. Com relação ao XVII CONBRACE/IV CONICE, 

torna-se importante ressaltar que tanto a mesa temática do GTT em conjunto com o GTT 

lazer e a mesa específica do GTT foram adequadas e trouxeram contribuições para o GTT, 

entretanto o tempo para o debate da mesa específica do GTT ficou reduzido, devido ao 

tempo do debate da mesa anterior ter ultrapassado o tempo que estava previsto.  

 

 O público presente na avaliação do GTT destacou que o tempo de 20 minutos para a 

apresentação dos trabalhos favorece os autores e deve ser mantida nos outros eventos. 

Outro destaque dado foi em relação à possibilidade de debate dos trabalhos e as 

contribuições dos moderadores, de algumas pessoas da platéia e dos professores do GTT 

que estavam assistindo às apresentações, por meio de questionamentos que favorecem a 

ampliação da reflexão por parte dos autores, contrapondo-se a uma lógica da pressão.  

 

 Foram elencadas na avaliação do GTT, as seguintes sugestões para a próxima gestão: 

 
1.  Mudar o nome do GTT, aproveitando as discussões já iniciadas pelo grupo e rever a 

ementa do GTT. 

2.  Elaborar um documento com pontos importantes relacionados ao GTT, que contribua com 

as próximas gestões e com os pareceristas no processo de avaliação dos trabalhos para 

o CONBRACE, no sentido de ter trabalhos mais qualificados e evitar a apresentação de 

trabalhos que estão relacionados a outros GTTs (ainda tivemos trabalho relacionado ao 

GTT Treinamento). 

3.  Construir Mesas com pesquisadores renomados na área e que estão afastados do CBCE 

para atraí-los e para ampliar o debate sobre temáticas específicas. 

4.  Distribuir as Mesas ao longo da Programação do GTT no CONBRACE, para evitar o 

esvaziamento. 

5.  Construir estratégias de publicação para os participantes das Mesas, que atraiam os 

pesquisadores (RBCE especial ou livro eletrônico, estando atento às normas da CAPES)  

e premiar 1 ou 2 trabalhos dos que foram apresentados no GTT, de modo que eles 

possam ser contemplados na publicação.  

6.  Agrupar por temas os trabalhos no CONBRACE, com diferentes abordagens de análise. 

7.  Disponibilizar os trabalhos que serão apresentados para os mediadores antes das mesas, 

com o intuito de dar mais elementos para a discussão.  

8.  Utilizar a página do GTT para informar os eventos sobre saúde. 
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9.  Colaborar com os Congressos Regionais, a SBPC, o próximo CONBRACE e com o Fórum 

de Pós-Graduação realizado pelo CBCE. 

10. O grupo compreende que o CBCE pode contribuir com o encaminhamento para CAPES, 

da relevância de outras formas de produção e divulgação do conhecimento que 

atualmente não recebem pontuação pela CAPES, com o intuito de pontuá-las também. 

Sugere-se que sejam identificados parceiros de outras áreas que já adotam publicações 

que não são quantificáveis para juntar forças e também compreende a importância da 

parceria dos outros GTTs nesse processo.  

11. Sugestão para o próximo CONBRACE de que a organização do evento verifique a 

acessibilidade dos espaços.  

 

 Na última reunião dos GTTs foi entregue a nova Coordenadora dos GTTs (profa. Márcia), 

uma lista com o nome do novo coordenador, da nova vice-coordenadora do GTT e o nome 

dos membros do Comitê Científico.  

 

 

Coordenadora: Maria Isabel Brandão de Souza Mendes 

Instituição: UFRN 

 

Coordenador Adjunto: Marcos Santos Ferreira  

Instituição: UERJ-UGF 

 

Membros do Comitê Científico 

1 – Alexandre Palma (UFRJ) 

2 – Giannina do Espírito Santo (UNISUAM) 

3 – Nádia Souza Lima da Silva (UERJ-UFJF) 

4 – Maria Aparecida Dias (UFRN) 

5 – Carlos Alexandre Vieira (UFG) 


