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APRESENTAÇÃO

Sociedade Brasileira de Comportamento Motor
Diretoria 2012-2014

É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número do
“Notícias SOCIBRACOM”.

Presidente: José Ângelo Barela
Universidade Cruzeiro do Sul

Vice-Presidente: Herbert Ugrinowitsch

Nosso propósito visa estreitar os canais de comunicação com os
nossos associados. Esse boletim informativo permitirá a divulgação
das iniciativas e realizações da diretoria da sociedade, bem como
permitirá que os associados divulguem informações, destaques e
acontecimentos relacionados com a área de Comportamento Motor.
Criamos uma área destinada à divulgação dos grupos de pesquisa em
Comportamento Motor no Brasil. Todos os grupos brasileiros estão
convidados a enviar uma descrição das suas atividades de pesquisa
para publicarmos nos próximos números. Para esse primeiro número
convidamos o LACOM para estrear essa seção.
Criamos uma área para a divulgação de eventos científicos em
comportamento motor. Se você vai organizar uma mesa redonda,
workshop, encontro ou qualquer outra atividade científica
relacionada com o comportamento motor, envie as informações para
que possamos incluir no próximo número.
Esperamos que esse informativo tenha vida longa e contribua para o
desenvolvimento da nossa sociedade.

Universidade Federal de Minas Gerais

1° Secretário: Renato de Moraes
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto

2° Secretário: Luciano Basso
Universidade de São Paulo, São Paulo

1° Tesoureiro: Inara Marques
Universidade Estadual de Londrina

2° Tesoureiro: Sergio Tosi Rodrigues
Universidade Estadual Paulista, Bauru

Diretores Científicos:
Marcio Alves de Oliveira
University of Maryland – UMCP, USA

João Barros
California State University, Fullerton

Thatia Regina Bonfim
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Poços
de Caldas

Conselheiros Fiscais Titulares:
Umberto Cesar Corrêa
Universidade de São Paulo, São Paulo

Maria Teresa Cattuzzo
Universidade de Pernambuco

Sergio Teixeira Fonseca

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Universidade Federal de Minas Gerais
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Informação é crucial para qualquer atividade conjunta e organizada, como a desejada e
esperada de uma associação como a Sociedade Brasileira de Comportamento Motor.
Certamente o boletim informativo da SOCIBRACOM é mais um passo importante para que
os objetivos fins da nossa Sociedade sejam alcançados. Assim, é com extremo prazer e
alegria que estamos apresentando e disponibilizando o informativo a todos. Gostaria de
apontar que a iniciativa para a criação desse informativo foi do Renato de Moraes e do
Luciano Basso aos quais expresso meu agradecimento e enalteço a brilhante iniciativa.
Como o próprio Renato menciona na apresentação desse informativo, esse será um
espaço no qual os associados poderão trazer informações, destaques e acontecimentos
relacionados com a área de Comportamento Motor. Portanto, a participação dos
associados será de especial importância e, tenho certeza, teremos muito que divulgar e
teremos muito do que nos beneficiar desse tipo de troca de informação.
Aproveito para incentivar e solicitar aos membros que acompanhem as diversas atividades
e iniciativas que estão acontecendo nas mais diversas atividades da SOCIBRACOM, que
serão mais facilmente transmitidas e divulgadas utilizando, a partir de agora, esse veículo
de comunicação.
Assim, espero que tenhamos muitas e boas novidades para preencher todos os espaços
destinados para as mais diversas informações e que as mesmas sejam úteis e importantes
para o desenvolvimento da nossa área de estudo, em específico, e da comunidade
científica como um todo. Tenho certeza que a iniciativa do Renato e do Luciano, na
elaboração e preparação desse canal de divulgação, será mais um marco importante para
a SOCIBRACOM.

Prof. Dr. José Angelo Barela
Presidente da SOCIBRACOM
Biênio 2012-2014
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GRUPOS DE PESQUISA
Essa área foi criada para que os associados possam divulgar suas atividades de pesquisa.
Grupos de pesquisa consolidados e em desenvolvimento são bem vindos para enviar suas
matérias e divulgá-las nesse espaço. Agradecemos a Profa. Dra. Suely Santos (coordenado do
LACOM) o envio da matéria que inaugura esse espaço.

LACOM – LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO MOTOR
Escola de Educação Física e Esporte
Universidade de São Paulo

O

Laboratório de Comportamento Motor, que iniciou suas atividades em 1988, tem
como propósito a investigação do comportamento motor humano via diferentes
enfoques: o estudo dos mecanismos responsáveis pela produção do movimento
(Controle Motor), dos processos subjacentes às mudanças ocorridas em função da prática
(Aprendizagem Motora) e das mudanças no comportamento motor ao longo do ciclo de vida
(Desenvolvimento Motor), assim como a aproximação do conhecimento acadêmico-científico
às situações de atuação profissional (Ensino-Aprendizagem).
Mais especificamente, as Linhas de Pesquisa são:
Organização da resposta motora, cujo objetivo é
estudar os mecanismos e processos subjacentes
à preparação e execução de respostas motoras;
estudar o processo de aquisição de habilidades
motoras em termos dos mecanismos e dos
fatores que o afetam; e Análise e
diagnóstico do desenvolvimento motor,
cujo objetivo é investigar a aquisição de
padrões fundamentais de movimento e suas combinações em crianças e os fatores ambientais
e da tarefa que afetam esse processo; desenvolver instrumento para diagnóstico do estado de
desenvolvimento de indivíduos e grupos ao longo da vida.
O
LACOM
é
constituído
por
oito
pesquisadores/orientadores, os Profs. Drs. Andrea
Michele Freudenheim, Camila Torriani-Pasin, Flavio
Henrique Bastos, Go Tani, Jorge Alberto de Oliveira,
Luciano Basso, Suely Santos e Umberto Cesar Corrêa.
Atualmente, o laboratório conta com 10 alunos de
Doutorado, 12 alunos de Mestrado, 10 alunos de
Iniciação Científica e um técnico de laboratório.
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Alguns dos equipamentos utilizados na condução dos estudos realizados no LACOM são
construídos e outros foram adquiridos, como os que estão listados abaixo:
















Aparelho de TR/TM
Aparelho de timing coincidente (Bassin)
Aparelho de timing coincidente para tarefas complexas
Aparelho de Serial Tracking Task
Rotor de perseguição fotoelétrico (Rotary pursuit)
Plataforma de equilíbrio dinâmico
Aparelho de posicionamento linear
Aparelho de posicionamento linear com dinamometria
Lançador de bolas de tênis
Lançador de bolas de tênis de mesa
Plataforma de grama sintética para golfe
Alvo para arremesso de dardo
Câmeras/filmadoras
STABLE System – Motek Medical (sistema de realidade virtual para tarefas de equilíbrio)

A área “Grupos de Pesquisa” foi criada para ampliar a divulgação das atividades de
pesquisa dos grupos de pesquisa em comportamento motor. Envie uma breve descrição
das atividades de pesquisa do seu grupo, incluindo um histórico, linhas de pesquisa,
membros e equipamentos disponíveis. Fotos são também bem vindas!
Envie essas informações para o e-mail da SOCIBRACOM – socibracom@gmail.com
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EVENTOS CIENTÍFICOS EM COMPORTAMENTO MOTOR
III ENCONTRO PAULISTA DE COMPORTAMENTO MOTOR
30 de agosto de 2013
Local: UNESP/Rio Claro
Organização: Profa. Dra. Cynthia Hiraga

th

th

10 International Conference on
Developmental Coordination Disorder
June 28 to July 1st, 2013 | Ouro Preto, MG Brazil
http://www.eeffto.ufmg.br/DCD10

IX Progress in Motor Control Conference
www.mcgill.ca/spot/pmcix

th

XVII International Conference on Perception and Action
8-11 July, 2013 | Estoril, Portugal
www.fmh.utl.pt/icpa17

2013 annual meeting in New Orleans, Louisiana
June 13-15, 2013
http://www.naspspa.org/about-the-conference

nd

rd

23 Annual Meeting - Society for the Neural Control of Movement
April 16 - 20, 2013 | San Juan, Puerto Rico
http://ncm-society.org/default.aspx?PageID=1077

2 Joint World Congress of ISPGR and Gait and
Mental Function
June 22 – 26, 2013 | Akita, Japan
http://ispgr.org/cpages/conferences

Se você vai organizar um evento na área de comportamento motor, envie as informações
sobre o evento que publicaremos no próximo número.
Envie essas informações para o e-mail da SOCIBRACOM – socibracom@gmail.com
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BRAZILIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR
A SOCIBRACOM tem o prazer de anunciar
mudanças no Brazilian Journal of Motor
Behavior (BJMB). O escopo do BJMB está sendo
redefinido para torná-lo um periódico científico
reconhecido mundialmente. O BJMB publicará
estudos que avancem o entendimento da
comunidade científica sobre o processo de
desenvolvimento e aprendizagem do controle
motor ao longo da vida. Tais estudos podem
abordar diferentes níveis de análise e integrar o
conhecimento de várias áreas, como:
desenvolvimento
motor,
aprendizagem
motora,
controle
motor,
biomecânica,
desordens motoras, psicologia, neurociências,
reabilitação, ensino-aprendizagem, robótica,
ciências
médicas,
ciências
cognitivas,
neurofisiologia e modelos matemáticos
computacionais.

periódico científico da área; c) Tutoriais –
material técnico que discuta e apresente ações
inovadoras que contribuam para a melhoria do
ensino da área de comportamento motor, nos
diferentes níveis educacionais.
Os pesquisadores interessados em publicar
artigos no BJMB deverão seguir um novo
processo de submissão, a partir de 1/4/2013.
Antes de submeter o artigo na íntegra, o(s)
autor(es) deverão submeter (via e-mail
ed.bjmb@gmail.com) ao editor chefe uma
proposta de artigo. A proposta de artigo deverá
ser apresentada no formato de resumo
expandido (preferencialmente em inglês),
contendo os seguintes itens: a) uma tentativa
de título do artigo, b) uma primeira versão do
resumo do artigo; c) a natureza do artigo
(categoria) e; d) a data em que os autores
pretendem submeter o artigo na íntegra. Esta
proposta de artigo será avaliada pelos editores
chefe e associados e uma resposta (no prazo de
7 dias) será enviada aos autores, encorajando
(ou não) a submissão do mesmo na íntegra. O
objetivo desta submissão preliminar é
aperfeiçoar o processo de revisão e aumentar o
fluxo de artigos qualificados submetidos ao
BJMB. As submissões dos artigos na íntegra
serão realizadas online pelo sistema SEER.

A composição administrativa do BJMB está
sendo revisada e será liderada pelo editor
chefe e dois editores associados. O corpo
editorial e de revisores será expandido e
incluirá pesquisadores de vários países,
certamente de todos os continentes.
Artigos de várias categorias nos idiomas inglês
e português poderão ser submetidos na
expectativa de promover o desenvolvimento da
área de comportamento motor e, sobretudo,
incentivar a publicação de pesquisadores com
diferentes níveis de formação. O BJMB aceitará
a submissão de artigos originais de pesquisa
(estudos de caráter inédito com metodologia e
resultados sistematicamente relatados) e
artigos de revisão teórica (síntese atualizada de
assuntos bem estabelecidos, com análise crítica
da literatura consultada e conclusões). Além
disso,
três
novas
categorias
serão
implementadas: a) Notas de pesquisa comunicações curtas de estudos desenvolvidos
nas diferentes áreas que o BJMB abrange; b)
Comentários - críticas e análises de artigos
científicos publicados no BJMB ou em outro

Finalmente, gostaríamos de destacar que os
novos números do BJMB estarão disponíveis
em múltiplos formatos (impresso e eletrônico).
Os artigos serão disponibilizados gratuitamente
para toda a comunidade científica no site da
SOCIBRACOM. A meta é incluir o BJMB em uma
das bases de dados de repositório público
(open access).
Marcio Oliveira Ph.D.
Editor Chefe do BJMB
João Barros Ph.D. & Thatia Bonfim, PT, Ph.D.
Editores Associados
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INFORMES
Facebook: A SOCIBRACOM agora está no Facebook! Agredecemos ao Prof. Luciano
Basso pela iniciativa. Visitem nossa página e contribuam com informações sobre
eventos e discussões sobre comportamento motor. Divulguem as defesas de pósgraduação na área de comportamento motor, adicionem fotos das edições
passadas do Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, entre outros eventos.
Aproveitem o espaço para aumentar a interação e a comunição entre os membros
da sociedade. Para acessar nossa página visite:
https://www.facebook.com/Socibracom

BJMB: Em breve teremos o lançamento de mais um número do Brazilian Journal of
Motor Behavior. Todos os associados em dia com o pagamento da sociedade
receberão um exemplar da nossa revista.

Atualização de endereço: É muito importante manter atualizado seu endereço
junto à secretaria da sociedade. Dessa forma, a revista será enviada corretamente
para você. Para atualizar seu endereço, entre na página da SOCIBRACOM na
Internet e faça o download do formulário de inscrição (form_registro.doc). No item
“Status da Inscrição”, informe “Atualização de cadastro”. Preencha o formulário e
envie para o email socibracom@gmail.com
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