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RELATÓRIO DIREÇÃO GTT GENERO 

 

COORDENADORA: Silvana Vilodre Goellner 

VICE-COORDENADORA: Ludmila Mourão 

E-mail: vilodre@gmail.com 

EQUIPE: Helena Altmann, Priscila Dornelles, Aline Nicolino, Ileana Wenetz, Maria 

Simone Vione Schwengber, Osmar Moreira de Souza Junior e Simone Cecília Fernandes 

 

ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA: Organização do GTT Gênero visando seu 

fortalecimento. Divulgação do GTT com vistas a congregar trabalhos para a apresentação 

no XIX CONBRACE. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PLENAMENTE: 

 

1. Atividade: 

 Análise dos trabalhos com recorte de gênero já apresentado em CONBRACES,  análise 

dos artigos com recorte de gênero já publicados na RBCE e mapeamento dos grupos de 

pesquisa com foco nas questões de gênero 

 

 Dificuldades encontradas: Essas atividades foram realizadas pelos grupos de pesquisa 

da coordenadora e vice-coordenadora do GTT. Foi importante para a divulgação do GTT 

nestes Grupos assim como para o mapeamento da presença da temática nos CONBRACES 

e na RBCE.  

 

 Sugestões para próxima gestão: Dar continuidade a esse mapeamento de modo a 

constituir uma analise da presença da temática nas ações do CBCE a partir da criação do 

GTT específico 

 

2. Atividade: 

 Divulgação do GTT entre a comunidade científica 

A partir do levantamento de grupos de pesquisa foram enviados emails divulgando a 

criação do GTT. Também foram utilizadas as redes sociais, blogs e páginas na internet 

como formas de informar sobre a criação do GTT e sua inauguração no CONBRACE. 

 Dificuldades encontradas: Falta de sistematicidade na comunicação com grupos de 

pesquisa 



  

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE   –   DN 

Universidade Federal do Paraná – Departamento de Educação Física 

Rua Coração de Maria, 92. Jardim Botânico, Curitiba – PR –  CEP  80210-132       

Fone: (41) 3360-4201  E-mail: cbcedn@gmail.com   –  Home page: www.cbce.org.br 

      Gestão 2013/2015                               Associado à SBPC   –   CNPJ nº 51.146.611/0001-83 

____________________________________________________________________________________ 

                     

 

 Sugestões para próxima gestão: Criar uma forma sistemática de divulgação de temáticas 

relacionadas ao gênero  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARCIALMENTE: 

 

1. Atividade: Presença do GTT Gênero nos encontros regionais 

 

 Dificuldades encontradas: Dificuldades de uma maior articulação com os organizadores 

dos Encontros Regionais  

 Sugestões para próxima gestão: Criar  outras estratégias de divulgação do GTT; 

Fomentar discussões com grupos de pesquisa  

 

2. Atividade: 

Articulação com os membros do Comitê Científico 

 Dificuldades encontradas: Considerando a recente criação do GTT,  a articulação entre 

os integrantes do Comitê atendeu as necessidades emergentes referentes relacionadas a  

divulgação do GTT,  da sua presença nos encontros regionais e no CONBRACE. No 

entanto entendemos que essa articulação pode ser mais consolidada 

 Sugestões para próxima gestão: Criação de estratégias de articulação entre os membros 

do Comitê visando o fortalecimento do mesmo. Criação de demandas induzidas tais como 

estudos, análises e proposição de temáticas para a RBCE e encontros sistemáticos e 

assistemáticos nos quais há o envolvimento do CBCE 
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AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

De uma forma geral, avaliamos como positivos  os anos iniciais do GGT Gênero. O 

mapeamento de trabalhos apresentados nos CONBRACES e das publicações na RBCE foi 

produtivo para esboçar o estado da arte nas atividades sistemáticas do CBCE. 

O trabalho destes dois anos se constituiu, basicamente, na divulgação da criação do GTT e 

sua presença no XIX CONBRACE, o que consideramos exitoso dado o número de 

trabalhos enviados para apresentação. Foram enviados 22 trabalhos no formato de 

comunicação oral e aprovados 19 e 18 trabalhos no formato pôster e aprovados 13. 

 

 

 

Data, 18 de agosto de 2015 

 

 

 

Assinatura  


