
 

COLEGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

64ª Reunião anual da SBPC 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA COORDENÇÃO DO  

GTT 12 – Inclusão e Diferenças 

Novembro de 2011 a julho de 2012 

 

 

 

 

Salvador 

2012 



 

Relator: João Danilo B. de Oliveira 

 

Coordenação do GTT – João Danilo B. de Oliveira (UEFS/BA) 

Coordenador Adjunto – Gilmar Carvalho Cruz 

 

Comitê Científico: 

 

Maria da Graça Silva de Sá - UFES - mgracasilvasa@gmail.com  

Solange Rodovallha Lima - UFU - solange@taefi.ufu.br  

Valeria Manna Oliveira - UFU - vmanna@ufu.br  

Graciele Rodrigues - USJT - masgra@terra.com.br  

José Francisco Chicon - UFES - chiconjr@yahoo.com.br 

Cláudio Marques Mandarino - UNISINOS - mandarino@unisinos.br / 
mandarino@terra.com.br  

Marcelo Siqueira de Jesus - UFF - marcelosjesus1975@hotmail.com  

Christiane Freitas Luna - UESB/NEPEEL - chrisluna@bol.com.br  

Maria Aparecida Dia - UFRN - cidaufrn@gmail.com  

Jaqueline Reni Loss Demesgt - UNOCHAPECÓ - jkl@unochapeco.edu.br  

Carla dos Reis Rezer - UNOCHAPECO - rezer@unochapeco.edu.br  

Vanessa Marocco - UFRGS - vanessa.marocco@bol.com.br  

Marlin D. di Lima - UFG - dançalicenciatura.ufg@gmail.com 

 

 

 



 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este relatório tem como finalidade principal descrever o conjunto de 

atividades desenvolvidas pela coordenação e comitê científico do GTT 12 – 

Inclusão e Diferenças do CBCE, orientadas pelo plano de metas e estratégias 

estabelecidas para o período, bem como, avaliar aspectos facilitadores e 

restritivos quando as possibilidades de materialização dos objetivos e 

demandas para o GTT. 

 O período a qual se refere o relatório circunscreve ao recorte de tempo 

de setembro de 2011, quando da realização do último CONBRACE em Porto 

Alegre e eleição da atual coordenação e comitê científico, e a data de 18 de 

julho de 2012, período que antecede a realização de encontro do CBCE dentro 

das atividades da SBPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ATIVIDADES PREVISTAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O 

PERÍODO OBJETO DO RELATO 

 

A partir da exposição de motivos vinculados a candidatura para assumir 

a coordenação do GTT 12, dos elementos surgidos a partir das avaliações 

feitas pelos integrantes do grupo, presentes nas atividades do GTT, quando da 

realização do XVII CONBRACE e IV CONICE, bem como, discussões e 

debates acerca do lugar, papel e finalidades desse Grupo de Trabalho no 

âmbito dessa subárea da Educação Física e Ciências do Esporte foi construído 

um plano de trabalho para a gestão, propondo uma série de atividades, a 

serem desenvolvidas no período de 2011 a 2013, assim, descritas: 

 

Acompanhar as ações da Direção Nacional Até dezembro de 2011 

Revisão da Ementa do GTT Até maio de 2012 

Criação de um Blog do GTT Inclusão e Diferenças Até Julho de 2012 

Participação no Fórum de Pós-Graduação do CBCE Junho de 2012 

Participação no encontro do CBCE durante a SBPC 

em São Luís do Maranhão 

Julho de 2012 

Realização de mesas temáticas nos encontros 

regionais do CBCE em conjunto com outros GTTs – 

Escola, Formação Profissional, Epistemologia, 

Movimentos Sociais... 

Setembro de 2012 

Organizar um mapeamento dos grupos de pesquisa 

em interface com o GTT 12 nas regiões político-

administrativas do Brasil 

Até dezembro de 2012 

Realizar o primeiro encontro nacional do GTT12 -   Abril de 2013 

  

 

No referido período algumas das atividades previstas foram realizadas, 

enquanto outras deixaram de ser realizadas. Passo, agora, a registrar as 



atividades que foram desenvolvidas no período, sinalizar as que deixaram de 

ser realizadas e pontuar elementos facilitadores em relação ao trabalho junto à 

coordenação do GTT e relatar as dificuldades vivenciadas que fizeram com que 

houvesse um recuo entre o planejado e o realizado, bem como, a pautar uma 

agenda de demanda de trabalho para o restante da gestão. 

  

 

Setembro de 2011 

 

• Eleição da coordenação do GTT; 

• Eleição do comitê científico do GTT; 

• Participação em reuniões institucionais da DN durante o XVII 

CONBRACE e IV CONICE, para transição da gestão do GTT; 

 

Outubro de 2011 

 

• Consulta aos associados do GTT, integrantes do comitê científico não 

presentes no XVII CONECE e IV CONICE, sobre sua permanência no 

comitê científico do GTT; 

• Acompanhamento da produção do Relatório de atividades desenvolvidas 

no XVII CONECE e IV CONICE; 

 

Novembro de 2011 

 

• Levantamento das demandas do GTT, junto aos registros das atividades 

e avaliações do GTT feitas durante o XVII CONECE e IV CONICE, bem 

como, a partir do relatório da Gestão 2009 a 2011, para construção de 

diagnóstico e produção de plano de trabalho para a gestão 2011 a 2013; 

• Acompanhamento das atividades da DN; 

  

 

 

 



Dezembro de 2011 

 

• Produção do relatório de planejamento das atividades do GTT para o 

período de 2011 a 2013; 

• Submissão do plano de trabalho à apreciação da coordenação de GTT 

da DN do CBCE. 

 

Março de 2012  

 

• Articulação com todos os integrantes do comitê científico para participar 

da lista de discussões organizada pela coordenação dos GTTs; 

• Criação de uma lista de discussão do GTT 12; 

 

Abril, maio e junho de 2012 

 

• Acompanhamento das atividades de organização dos eventos regionais; 

• Acompanhamento das atividades da DN; 

• Articulação e diálogo com as secretarias regionais e estaduais do CBCE 

para composição de mesas e de comitês científicos dos eventos 

regionais; 

 

 

Julho de 2012 

 

• Organização do presente relatório de atividades do GTT 12, referente 

ao período de setembro de 2011 a julho de 2012 

• Organização das atividades para participar do encontro do CBCE junto 

a SBPC. 

 

 

 



No que pese as atividades descritas acima referentes aos trabalhos 

desenvolvidos junto à coordenação e ao comitê científico do GTT 12, descrevo 

abaixo as atividades planejadas que deixaram de ser realizadas: 

  

Revisão da Ementa do GTT Até maio de 2012 

Criação de um Blog do GTT Inclusão e Diferenças Até Julho de 2012 

 

A avaliação auto-crítica que faço, na condição de coordenador das  

atividades do GTT 12, é de que o recuo no desenvolvimento das atividades 

previstas para o período estão relacionados a forma tímida como foram 

tocados os trabalhos no período, deixando, em alguns momentos, de cumprir o 

papel estratégico que tem à coordenação como agente mobilizador e indutor 

junto ao comitê científico do desenvolvimento e gestão dos projetos. Julgo que 

pela importância que tem essas atividades que deixaram de ser organizadas as 

mesas precisam ser retomadas. 

Diante do exposto, a partir do plano de ação elaborado é preciso re-

agendar a pauta de trabalho do GTT até o fim da gestão, quando da realização 

do XVIII CONBRACE e V CONICE em Brasília no ano de 2013. 

 

a) Discussão e revisão da Ementa do GTT Inclusão e Diferenças; 

b) Participação na avaliação de trabalhos e nas atividades dos encontros 

regionais do CBCE;   

c)  Criação do Blog do GTT Inclusão e Diferenças;  

d)  Organização e realização do I Encontro Nacional do GTT 12 (1º 

Semestre de 2013);  

e)  Mapeamento dos Grupos de Pesquisa no Brasil em interface com o GTT 

12; 

f)  Processo de Avaliação de Trabalhos do CONBRACE/CONICE 2013;  

g)  Organização das atividades do GTT no CONBRACE/CONICE 2013;  



3 APECTOS FACILITADORES E RESTRITIVOS EM RELAÇÃO AS 

ATIVIDADE DA COORDENAÇÃO DO GTT 

 

É possível destacar aspectos que se colocaram como facilitadores e ou 

restritivos durante o período para o desenvolvimento das atividades: 

 

Aspectos positivos: 

 

• Suporte da Direção Nacional; 

• Suporte da Coordenação de GTTs; 

• Comunicação ágil e eficiente da Coordenação dos GTTs com o 

GTT; 

• Prontidão e acolhimento dos membros do comitê científico do 

GTT as comunicações e demandas; 

 

Aspectos restritivos 

 

• Em parte do período a que se refere esse relatório, de setembro 

de 2011 a maio de 2012, estive a frente da coordenação do GTT 

e também finalizando gestão junto a Secretaria Estadual do 

CBCE na Bahia. Nesse período estivemos comprometidos com 

três atividades importantes, a saber, eleição de pleito eleitoral, 

realização de jornada pedagógica e organização do evento 

regional CBCE Nordeste. Mesmo com o fim da gestão em maio, a 

pedido da gestão eleita subsidiada por inúmeros argumentos que 

não precisam ser aqui listados, me mantive na presidência do 

evento e na coordenação geral do mesmo. Esse conjunto de 

atividades tem demandado uma dedicação imensa e tem 

provocado o afastamento dos trabalhos do GTT. 

 

 

 

Salvador, 18 de Julho de 2012.    


