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É com grande satisfação que apresentamos o quinto número do 

“Notícias SOCIBRACOM”. 

Desde o lançamento do quarto número há um ano, algumas 

atividades movimentaram a área de comportamento motor no Brasil. 

Neste período tivemos a realização do VIII Congresso Brasileiro de 

Comportamento Motor na cidade de João Pessoa (PB), em que a 

nova Diretoria (2016-2018) foi eleita, e do I Encontro Mineiro de 

Comportamento Motor na cidade de Belo Horizonte (MG).  

Gostaríamos de informar que agora a SOCIBRACOM também está no 

Twitter. Portanto, todas as informações divulgadas em nosso portal, 

na nossa página no Facebook e na lista de e-mails também estarão no 

nosso perfil no Twitter. 

Nesse número temos a divulgação das atividades de pesquisa do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Aprendizagem 

Motora (GEPEDAM) da Universidade Estadual de Londrina. 

Gostaríamos de reforçar o convite para que todos os grupos de 

pesquisa em comportamento motor enviem uma descrição das suas 

atividades de pesquisa para publicarmos nos próximos números.  

Aproveitamos também a oportunidade para convidá-los a participar 

do 5o Encontro Paulista de Comportamento Motor, a ser realizado 

no dia 7 de julho na cidade de São Paulo e do VIII Seminário de 

Comportamento Motor, a ser realizado em novembro na cidade de 

Belo Horizonte, e que contará com a participação do Prof. John B. 

Shea da Indiana University Bloomington. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É com alegria e satisfação que apresentamos o quinto número do "Notícias SOCIBRACOM", 

um veículo de comunicação importante da SOCIBRACOM. Gostaria inicialmente de 

agradecer a nossa 1ª secretária Daniela Godoi por organizar mais este número. 

Desde que tomamos posse, algumas ações foram realizadas e outras estão em andamento. 

Todo o processo de registro da nova diretoria foi finalizado, o que nos permitiu iniciar as 

ações aprovadas na última Assembleia realizada em João Pessoa, PB.  

Em janeiro, publicamos o Edital de Apoio à Participação de Doutorandos e Pós-

Doutorandos no Motor Control Summer School (MCSS). Apesar de termos disponibilizado 

recursos para custear a ida de dois associados, recebemos somente uma inscrição. A 

Diretoria Científica da SOCIBRACOM procedeu com a análise do mérito e indicou a aluna 

de doutorado Rafaela Barroso de Souza Costa Garbus, do programa de pós-graduação em 

Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, para receber o auxílio previsto no edital. 

Mais recentemente, publicamos o Edital de Apoio à Realização de Eventos Científicos em 

Centros Emergentes na Área de Comportamento Motor. O propósito principal deste edital 

é encorajar novos grupos de pesquisa em comportamento motor a organizar um evento 

científico para estimular o desenvolvimento da área nas suas instituições. As inscrições 

estão abertas e prevemos o apoio a até dois eventos que deverão ocorrer no segundo 

semestre desse ano. Aproveito a oportunidade para convidar os nossos jovens 

pesquisadores a concorrerem neste edital. 

Os preparativos para o IX Congresso Brasileiro de Comportamento Motor (IX CBCM) estão 

avançados e os organizadores inclusive já divulgaram as datas do evento, que ocorrerá 

entre os dias 15 e 18 de agosto de 2018 na cidade de Bauru, SP. Uma novidade importante 

do IX CBCM é a realização nos dias 13 e 14 de agosto de 2018 da 1ª Edição da Escola de 

Comportamento Motor. Aproveito para agradecer aos Profs. Sérgio Tosi Rodrigues, Fabio 

Barbieri, Paula Polastri Zago e Daniela Godoi pelo entusiasmo com que estão se dedicando 

na organização do evento. 
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Uma outra novidade é que estamos organizando um livro sobre os pesquisadores 

pioneiros em comportamento motor no Brasil. O título provisório do livro é "Pioneiros da 

Pesquisa em Comportamento Motor no Brasil". A proposta desse livro é reunir os 

pesquisadores que iniciaram as pesquisas em comportamento motor no Brasil, de forma 

que os próprios narrem sua história de envolvimento com a área. O lançamento do livro 

está previsto para ocorrer durante o IX CBCM. 

Uma iniciativa muito importante dos associados é a realização de eventos científicos 

regionais. Assim, tivemos nos dias 18 e 19 de novembro de 2016 a realização do I Encontro 

Mineiro de Comportamento Motor e no dia 07 de julho de 2017 teremos a realização do 

5º Encontro Paulista de Comportamento Motor. Caso organize algum evento regional, 

entre em contato conosco para divulgarmos o evento nos nossos canais de comunicação. 

Por fim, gostaria, em nome de todos os membros da Diretoria 2016-2018, de agradecer a 

confiança e o apoio dos sócios da Sociedade Brasileira de Comportamento Motor 

(SOCIBRACOM) para a nossa eleição. Agradeço também a todos os membros da diretoria 

por aceitarem participar dessa gestão, doando parte do seu tempo para se dedicarem as 

atividades administrativas da nossa sociedade. A participação de vocês é fundamental para 

o sucesso dessa gestão.  

A SOCIBRACOM é de todos os seus associados e dessa forma convido a todos para 

contribuírem com sugestões e ideias que possam melhorar as atividades fins da nossa 

sociedade. Utilizem os canais de comunicação para enviar suas sugestões.  

 

 

Prof. Dr. Renato de Moraes 

Presidente da SOCIBRACOM 

Biênio 2016-2018 
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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 à Profa. Dra. Inara Marques pelo envio da 

matéria sobre o GEPEDAM – Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e 

Aprendizagem Motora. 
 

 
 

GEPEDAM 
 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

MOTORA 

Resumo das Atividades 
Criado no ano de 2004 na Universidade Estadual de Londrina, o GEPEDAM tem como 

objetivo estudar e desenvolver pesquisas relativas às mudanças no comportamento motor 

de indivíduos ao longo da vida, executando diferentes habilidades e em diferentes 

populações. O foco é na aquisição de habilidades motoras, na sua crescente organização, 

cujo resultado se dá na forma de comportamentos motores mais complexos e organizados. 

Além disso, há preocupações pertinentes a procedimentos e métodos de avaliação motora 

em bebês, crianças, adultos e idosos e de investigações centradas em diferentes contextos, 

tarefas e aspectos do organismo. 
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PESQUISAS RECENTES 
 

TESES DE DOUTRADO 

Tomada de decisão do levantador nos diferentes processos de jogo, ataque e 
contra-ataque, no voleibol 

2016 
 

Desempenho de adultos, crianças com desenvolvimento típico e crianças com 
transtorno do desenvolvimento da coordenação em uma tarefa de 

planejamento. 
2014 

______________ 
 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

Relação entre competência motora, aptidão física e atividade física habitual em 
crianças. 

2016 
 

Equilíbrio postural estático de pessoas vivendo com HIV/Aids. 
2016 

 
O efeito da fadiga dos extensores de joelhos e dos flexores de joelho nas 

variáveis cinemáticas da habilidade chutar com diferentes metas 
2014 

 
Tomada de decisão e conhecimento declarativo de futsalonistas adultos de 

diferentes níveis competitivos 
2013 

 
Comparação do controle postural de idosos praticantes de diferentes tipos de 

exercícios em dupla tarefa 
2012 
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Linha de Pesquisa 
Aprendizagem Motora 

Desenvolvimento Motor 

Controle Motor 

Biomecânica 

 

Pesquisadores 
Inara Marques 

Josiane Medina Papst 

Fábio Luis Bordini 

Marcelo Alves Costa 

 

Estudantes: 

Bruno Jose Frederico Pimenta                 Raquel de Melo Martins 

Camila Ramos dos Santos                          Nerylson Ferraz Pazetto 

Dalberto Luiz De Santo                               Carlos Henrique Madia Filho 

Laísla Camila da Silva                                   Rodrigo Martins de Oliveira Spinosa 

 

 

Contato: Professora Drª. Inara Marques [inaramarques@hotmail.com] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

mailto:socibracom@gmail.com
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EVENTOS CIENTÍFICOS EM COMPORTAMENTO MOTOR– REALIZADOS 

 

I Encontro Mineiro de Comportamento Motor 
 

O I Encontro Mineiro de Comportamento Motor ocorreu nos dias 18 e 19 de 

novembro de 2016 na cidade de Belo Horizonte e foi organizado e coordenado pelo curso de 

Educação Física do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. 

 

  

Participantes do I Encontro Mineiro de 
Comportamento Motor. 

Palestra de Abertura proferida pelo Prof. Dr. 
Herbert Ugrinowitsch (UFMG) 

 

O evento contou com a participação presencial de 420 pessoas e trabalhos foram 

apresentados na forma de pôster. A palestra de abertura foi proferida pelo Prof. Dr. Herbert 

Ugrinowitsch (UFMG) que abordou o tema “Disciplina Acadêmica e Educação Física: o papel do 

Comportamento Motor”.  

  

Palestras proferidas pelos professores Dr. Pablo Juan Greco (UFMG), Dr. Rodolfo Benda 

(UFMG), e Dr. Guilherme Lage (UFMG). 
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Durante o evento também foram realizadas outras três palestras e uma mesa redonda. 

A primeira palestra foi proferida pelo Prof. Dr. Pablo Juan Greco (UFMG) que explanou sobre a 

iniciação esportiva. A segunda palestra foi proferida pelo Prof. Dr. Rodolfo Benda (UFMG) que 

abordou o desenvolvimento motor na infância. A terceira palestra, intitulada “Aprendizagem 

Motora e Neurociência”, foi proferida pelo Prof. Dr. Guilherme Lage (UFMG) e está disponível 

no YouTube no link.  

A mesa redonda teve como tema “Comportamento Motor aplicado à prática” e contou 

com a participação dos membros do Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem 

Motora (GEDAM) da UFMG. 

 

  

Mesa Redonda com os membros do GEDAM Sessão de Pôsteres 
 

 

 

 

 

 

  

Se você organizou 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iH-MtXDkjjk&t=59s
mailto:socibracom@gmail.com
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EVENTOS CIENTÍFICOS EM COMPORTAMENTO MOTOR – FUTUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
SCAPPS 2017 Annual Conference 

12-14 de outubro de 2017 | St. John's, NL, Canadá 

 
2017 Annual Meeting 

4-7 de junho de 2015 | San Diego, USA 

 

5º ENCONTRO PAULISTA DE COMPORTAMENTO MOTOR 
7 de Julho de 2017 

Local: EEFE – USP – São Paulo, SP 

 
2017 ISPGR World Congress 

25-29 de junho de 2017 

Fort Lauderdale, FL, USA 

 

X Congresso Internacional de Educação 

Física e Motricidade Humana 

15-18 de junho de 2017 | Rio Claro, SP 

 
5th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support 

30-31 de outubro de 2017 | Funchal, Madeira, Portugal 

 

VIII SEMINÁRIO MINEIRO DE COMPORTAMENTO MOTOR 
Novembro de 2017 

Contará com a presença do Prof. John B. Shea da Indiana University Bloomington 

mailto:socibracom@gmail.com
http://www.scapps.org/st-johns-2017/
http://naspspa.com/?page_id=1914
http://enpacom2017.wordpress.com/
http://www.ispgr.org/cpages/2017-congress
http://ncm-society.org/default.aspx?PageID=1084
http://www.ciefmh.com.br/
http://www.icsports.org/Home.aspx
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BRAZILIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR (BJMB) 

 

Prezados Associados, 

A revista oficial da Sociedade Brasileira de Comportamento Motor (SOCIBRACOM), 

Brazilian Journal of Motor Behavior (BJMB), publicou no biênio 2015/2016 nove artigos 

completos, além dos Anais do VIII Congresso Brasileiro de Comportamento Motor (VIII CBCM) 

realizado no ano de 2016 e dos Anais do 4º Encontro Paulista de Comportamento Motor (4º 

ENPACOM) realizado em 2015. 

Nesses dois anos, artigos publicados na BJMB foram citados em outros periódicos 

científicos oito vezes (fonte: Google Acadêmico). Os artigos citados são:  

Suzete Chiviacowsky, Natália Maass Harter. Perceptions of competence and motor learning: 

performance criterion resulting in low success experience degrades learning. v.9, n.1, 2015. 

Johann Peter Kuhtz-Buschbeck, Antonia Frendel. Stable patterns of upper limb muscle 

activation in different conditions of human walking. v.9, n.1, 2015.  

Cassio V Ruas, Camila D Lima, Ronei S Pinto, Marcio A Oliveira, João A. C. Barros, Lee E Brown. 

Brain activation differences between muscle actions for strength and fatigue: A brief review. 

v.10, n.1, 2016. 

O artigo de Chiviacowsky e Harter (2015) foi citado 6 vezes em outros periódicos 

científicos. Trata-se de um estudo que investiga o papel da percepção de competência na 

aprendizagem motora. Os participantes distribuídos em três grupos praticaram uma tarefa de 

timing coincidente. Um grupo experimentou baixo nível de sucesso devido à alta exigência da 

meta (boa tentativa seria um erro abaixo de 4 milissegundos, um segundo grupo experimentou 

alto nível de sucesso (boa tentativa seria um erro abaixo de 30 milissegundos) e um terceiro 

grupo praticou sem um desempenho critério. Os resultados nos testes de retenção e 

transferência mostraram um menor erro absoluto dos grupos “alto nível de sucesso” e “sem 

desempenho critério”. As autoras concluíram que reduzir as oportunidades de sucesso do 

aprendiz interfere negativamente no processo de aprendizagem. 

Em 2017, o BJMB tem como meta publicar dois volumes com artigos completos e mais 

dois Anais de eventos: 5º Encontro Paulista de Comportamento Motor (5º ENPACOM) e VIII 

Seminário Mineiro de Comportamento Motor (VIII SMCM). Submeta o seu artigo ao BJMB, o 

periódico que pertence a todos associados da SOCIBRACOM publica trabalhos com amplo 

escopo no estudo multidisciplinar do movimento humano. 

 
Guilherme Menezes Lage – Diretor Científico  
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INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos Mestres e Doutores: é um espaço na página da SOCIBRACOM no Facebook 

para divulgar quem defendeu seu mestrado ou doutorado na área de 

comportamento motor desde 2010. Já apresenta mais de 40 mestres e doutores. 

Envie seus dados e uma foto para fazer parte deste acervo e divulgar seu 

trabalho.  

Email de contato: thatiarb@gmail.com 

Atualização de cadastro: Mantenha atualizado seus dados junto à secretaria da 

SOCIBRACOM. Para atualizar seus dados, entre na página da SOCIBRACOM e faça 

o download do formulário de inscrição. No item “Status da Inscrição”, informe 

“Atualização de cadastro”. Preencha o formulário e envie para o email 

socibracom@gmail.com 

http://socibracom.com/wp-content/uploads/2013/10/form_registro.doc
mailto:socibracom@gmail.com

