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O Congresso Goiano de Ciências do Esporte – CONGOCE –  

é um evento promovido pela Secretaria de Goiás do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte.  

Esse Congresso é realizado a cada dois anos e  
tem por finalidade aglutinar estudantes e professores de Educação Física em torno dos 

processos de produção e socialização do conhecimento científico. 
 

O VII CONGOCE constituiu-se, ainda, 
espaço privilegiado da atual gestão da Secretaria de Goiás do CBCE para interiorizar o 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, fomentado e promovendo o debate, a 
articulação e a socialização em torno das questões políticas e acadêmicas que 

envolvem a Educação Física local e nacional, tais como o compromisso social da 
ciência e a dicotomia do processo de formação de professores de Educação Física. 

 
 

Participe! 
 

Verifique a Programação! 
 

Inscreva seu trabalho! 
 

Data limite para submissão de trabalhos no Congresso:  
 

PRORROGADO ATÉ O DIA 25 de maio de 2011. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Secretaria de Goiás do CBCE 
Gestão 2010-2012 

“Formação para a Pesquisa. Pesquisa para a Vida” 
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PROGRAMAÇÃO 
 
 

Sexta-feira – 03/06 
 
18h: Cadastramento e entrega de 
material 
Local: Secretaria do Curso de 
Educação Física da UniEvangélica 
 
18h30: Abertura Oficial 
 
19h – 22h: Mesa Redonda 1 
“Ciência e Compromisso Social: 
implicações na/da Educação Física 
& Ciências do Esporte” 
Prof. Dr. Fernando Mascarenhas - 
UNB 
Profª. Drª. Maria Zaíra Turchi - 
FAPEG  

 

Sábado - 04/06 
 
8h – 9h: Reuniões Institucionais  
* Grupos de pesquisa 
 
8h – 12h: Mini-Cursos 
 
14h – 18h: Grupos de Trabalhos 
Temáticos 
 
18h30 – 21h30: Mesa Redonda 2 
“Formação de Professores de Educação 
Física: a questão da formação ampliada” 
Prof. Dr. Paulo Roberto Veloso Ventura 
– ESEFFEGO/UEG 
Profª. Drª. Clélia Brandão Craveiro – 
CNE/MEC, PUC-GO (aguardando confirmação) 

 
 
 
Domingo – 05/06 
 
8h – 12h: Mini-cursos 
 
9h – 10h: Reunião com Diretores de 
Cursos de Educação Física 
 
12h: Plenária de Encerramento 
Reunião com associados: caravana para 
CONBRACE em Porto Alegre-RS, 11 a 
16 de setembro de 2011 
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MINI-CURSOS 
 

1. Ginástica Laboral?!: Limites de uma atividade compensatória aos desgastes dos 
trabalhadores 

2.  As Lutas Corporais na Educação Básica: fundamentos práticos, históricos, culturais e 

esportivos  
3. O Movimento Corporal na Educação Infantil 
4. Pilates  
5. Práticas Corporais e Diferença 
6. Interfaces entre a Educação Física, a Saúde Pública e a Saúde Coletiva 
7. Individualização, Cientificidade e Falácias no Contexto do Treinamento Corporal   
8. Lesões no Complexo do Joelho: tratamento através da mecanoterapia e exercícios 

funcionais  
9. Saúde na Escola 
10.  Oficina-bailinho: memória que de tanto estranhar, inventa 

 
 

VALORES DAS INSCRIÇÕES 
 

CATEGORIA MODALIDADE VALOR 

I 
 

Estudante associado ao CBCE e estudante da 
UniEvangélica 

R$ 10,00 

II 
 

Estudante não-associado ao CBCE R$ 20,00 

III 
 

Professor associado ao CBCE e professor da 
UniEvangélica 

R$ 20,00 

IV 
 

Professor não-associado ao CBCE 
 

R$ 40,00 

 
Observações: 
1. Valores válidos até 31/05/2011. Após essa data haverá acréscimo de R$ 10,00 no 
valor de cada categoria. 
2. Caso haja associação ao CBCE no ato da inscrição no evento, o Congressista não 
pagará o valor da inscrição no evento.  
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INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO: 
Para se inscrever no evento acesse 
http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/7congoce/index/user 
 
 
INFORMAÇÕS SOBRE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito, em dinheiro ou transferência, no seguinte 
local: 
Banco do Brasil 
Agência: 3648-X 
Conta Corrente: 32620-8 
Após o pagamento, enviar comprovante escaneado para: secretariagoiascbce@gmail.com. 
A inscrição no evento, no mini-curso, a reserva de alojamento (se solicitado), bem como a 
aceitação de trabalho para avaliação serão confirmados após recebimento do comprovante de 
pagamento. 
Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO NOS MINI-CURSOS: 
No ato da inscrição deverá ser feito requerimento de inscrição para dois mini-cursos, 
indicando o número do mini-curso. Todavia, o Congressista participará apenas de 1. A 
distribuição nos mini-cursos respeitará a primeira opção do requente, desde que haja 
confirmação de pagamento da taxa de inscrição. Caso não haja vaga, a segunda opção será 
considerada. Cada mini-curso disponibilizará 30 vagas. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE ALOJAMENTO: 

O CONGOCE conta com 150 vagas gratuitas para alojamento no Ginásio Internacional de 
Anápolis. Os interessados deverão fazer reserva no ato de inscrição. A reserva será garantida 
pela ordem das inscrições e mediante confirmação do pagamento da taxa de inscrição. É 
necessário levar roupa de cama. Haverá translado diário e gratuito Ginásio-UniEvangélica-
Ginásio. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE NOVAS ASSOCIAÇÕES AO CBCE: 
Caso haja associação ao CBCE no ato da inscrição no evento, o Congressista não pagará o 
valor da inscrição ao VII CONGOCE. Para conhecer o CBCE acesse www.cbce.org.br. 

 
 

http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/7congoce/index/user
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INFORMAÇÕES SOBRE NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO: 
1. Os trabalhos poderão ser apresentados apenas no formato de comunicação oral. 
2. Cada participante poderá enviar no máximo 02 (dois) trabalhos como autor(a) e/ou co-
autor(a). 
3. Pelo menos um dos proponentes do trabalho deverá estar inscrito no evento. 
4. Se aprovado, o trabalho deverá ser apresentado por um dos autores. 

5. O(a) autor(a) deverá indicar o Grupo de Trabalho Temático (GTT) ao qual submeterá o 
trabalho à apreciação, no momento de envio do trabalho. 
6. Os trabalhos poderão estar concluídos ou em andamento, sendo observados os seguintes 
critérios para avaliação: adequação ao tema do GTT; consistência argumentativa; diálogo com 
a literatura; progressão (concluído ou em andamento); qualidade da escrita; adequação às 
normas do evento. 
7. Trabalhos não adequados às normas do evento poderão ser excluídos. 
8. Dimensões do trabalho: mínimo de 20.000 (vinte mil) e máximo de 30.000 (trinta mil) 
caracteres, incluindo-se neste cômputo os espaços, as notas e as referências;  
 
CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO: 
a) Software para edição: Word 6.0 for Windows (ou superior); o trabalho deve ser salvo na 
extensão .doc; 
b) Formato da página: papel A4, com margens superior, inferior e direita de 2,5 cm e 
esquerda de 3,0 cm; 
c) Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaço simples; 
d) O arquivo que será submetido à avaliação deverá conter: 
. Título em caixa alta, centralizado; 
. A dois espaços abaixo do título inserir resumo em português, contendo no máximo 100 
(cem) palavras, em itálico. Logo abaixo do resumo incluir, no máximo, quatro palavras-
chave. 
. Elementos textuais. 
. Referências 
e) No final do texto, indicar a tecnologia que utilizará: datashow, TV/vídeo. 
 
NO PASSO 3. "Inclusão de Metadados", DO PROCESSO DE SUBMISSÃO DO TRABALHO, 
o(s) autor(es) deverá(ão) indicar no campo RESUMO DA BIOGRAFIA: 
a) titulação;  
b) instituição a que se vincula seja como acadêmico seja como professor;  
c) vínculo do trabalho com algum grupo de pesquisa (caso haja vínculo);  
d) agência de fomento (caso haja financiamento) 
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Promoção e Realização 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
Curso de Educação Física 

www.unievangelica.edu.br 

Secretaria de Goiás 
Gestão 2010-2012 

“Formação para a Pesquisa. Pesquisa para a Vida” 

 

www.cbce.org.br 

secretariagoiascbce@gmail.com 


