Relatório de atividades do GTT 9 - POLÍTICAS PÚBLICAS (nov. 2011 – jul.
2012)
GTT composto por 1 coordenador, 1 coordenador adjunto, e 7 membros do
comitê científico.
Coordenação:
Dr.
Fernando
Augusto
Starepravo
–
UEM
fernando.starepravo@hotmail.com
Coordenação adjunta: Dr. Sávio Assis de Oliveira (FASNE)
savio.assis@uol.com.br

–
–

Comitê científico:
1) Dr. André Malina (UFMS) – andremalina@yahoo.com.br
2) Dr. Carlos Nazareno Ferreira Borges (UFES) – naza_para@yahoo.com.br
3) Ms. Ismael Antonio Bacellar Schaff (PREF. PORTO ALEGRE) ismaelbacellar@gmail.com
4) Ms. Leandro Forell (UERGS) – lforellpos@hotmail.com
5) Ms. Luiz Carlos Rocha (UNEB) – luizrocha.ba@terra.com.br
6) Ms. Matheus Saldanha Filho (UFSM) – matheussantamaria@hotmail.com
7) Ms. Roberto Liao Junior (SEDF/ UNICAMP) – liaojr@ig.com.br
Relatamos a seguir as propostas presentes no planejamento estratégico do
GTT referentes ao período e sua situação de andamento atual:

AÇÃO

Acompanhamento da
lista DN / lista dos
GTTs

Revisão da Ementa do
GTT
Criação de Lista de emails específico do
GTT Políticas Públicas
Realizar mapeamento
dos grupos de pesquisa
em políticas públicas
Realizar mapeamento
de
eventos
sobre
políticas públicas
Definir
responsáveis
por acompanhamento
de programas/projetos

PERIODO
– LOCAL

RESPONSÁVEL

ANDAMENTO

Todos os membros do
comitê científico do GTT
2011 – 2013 Coordenação
+ recebem emails das listas,
– virtual
Comitê Científico e
seu
coordenador
participa efetivamente das
discussões.
2º sem.
O comitê científico do
Coordenação
+
/2012 –
GTT não se manifestou a
Comitê Científico
virtual
favor de tal mudança.
1º sem.
Coordenação
+
/2012 –
Não realizado.
Comitê Científico
virtual
2º sem. /
Não realizado.
Coordenação
+
2011 –
Comitê Científico
virtual
1º sem.
Coordenação
+
/2012 –
Não realizado.
Comitê Científico
virtual
1º sem.
Coordenação
+
/2012 –
Comitê Científico
virtual
Não realizado.

nacionais de esporte e
lazer
Participação
na
Reunião SBPC 2012 /
2013

Participação
na
Organização
dos
Congressos Regionais

Processo de Avaliação
de
Trabalhos
dos
Congressos Regionais

Participação
na
programação do CBCE na
64ª Reunião Anual da
2012 – 2013 Coordenação
Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência –
SBPC
Os membros do comitê
Coordenação
+ científico do GTT têm se
2012
Comitê Científico envolvido na organização
dos eventos regionais.
Os membros do comitê
científico do GTT têm
1º sem. –
Coordenação
+ participado ativamente na
2012
Comitê Científico avaliação de trabalhos do
GTT
nos
congressos
regionais.

Outras questões relevantes:
Algumas dúvidas levantadas junto à coordenação de GTT ainda não nos foram
sanadas:
1) verificar a possibilidade de inserção de novos conteúdos na página do GTT.
2) verificar como operacionalizar a participação do GTT nas discussões
envolvendo a política nacional do esporte e os programas federais de esporte e
lazer – Ministério do Esporte.
* O retorno por parte dos membros do comitê científico do GTT em relação as
demandas foi considerado baixo pela coordenação.

