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É com grande satisfação que apresentamos o sexto 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 de diversos eventos científicos na 

área de Comportamento Motor, em diferentes regiões do país. 

Destacamos também a criação da seção "Prêmios" no portal da 

SOCIBRACOM, na qual já foram inseridos os pesquisadores 

contemplados com o PRÊMIO JEFFERSON CANFIELD. Em breve os 

vencedores dos demais prêmios concedidos pela SOCIBRACOM serão 

inseridos nesta seção. 

Gostaríamos de lembrar que 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 estão no nosso 

perfil no Twitter. 

Nesse número temos a divulgação das atividades de pesquisa do 

MOVI-LAB – Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano, da 

Universidade Estadual Paulista, Campus de Bauru. 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 IX Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, a ser realizado 

no período de 15 a 18 de agosto na cidade de Bauru. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 
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É com alegria e satisfação que apresentamos o sexto número do "Notícias SOCIBRACOM." 

Agradeço nossa 1ª secretária, Profa. Dra. Daniela Godoi Jacomassi, por preparar este 

número. 

Estamos na fase final da nossa gestão e aproveito a oportunidade para destacar as 

atividades desenvolvidas pela SOCIBRACOM ao longo dos últimos meses. Com o apoio da 

SOCIBRACOM, em julho de 2017, a Dra. Rafaela Barroso de Souza Costa Garbus participou 

do Motor Control Summer School, em Florianópolis. No final de 2017 tivemos a realização 

de dois eventos científicos regionais com apoio da SOCIBRACOM dentro do Edital de Apoio 

à Realização de Eventos Científicos em Centros Emergentes na Área de Comportamento 

Motor. O primeiro evento, realizado em 18 de novembro de 2017, foi o I Simpósio Espírito-

Santense de Comportamento Motor (SESCOM), que aconteceu na Universidade Federal do 

Espírito Santo, sob a coordenação da Profa. Dra. Natália Madalena Rinaldi. O segundo 

evento, que ocorreu entre os dias 01 e 02 de dezembro de 2017, foi o I Simpósio 

Nordestino de Comportamento Motor (SINECOM), realizado na Universidade Federal do 

Ceará sob a coordenação da Profa. Dra. Marcela de Castro Ferracioli. Os dois eventos 

foram um sucesso e parabenizo as Profas. Natália e Marcela. 

Destaco também a realização do 5º Encontro Paulista de Comportamento Motor 

(ENPACOM), no dia 07 de julho de 2017, na Escola de Educação Física e Esportes (EEFE) da 

Universidade de São Paulo. Neste ano, o evento foi organizado pelos membros do 

Laboratório de Comportamento Motor (LACOM) da EEFE. Entre os dias 23 e 24 de 

novembro de 2017, foi a vez do Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem 

Motora (GEDAM) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais realizar o VIII Seminário Mineiro de 

Comportamento Motor. Estes eventos se tornaram tradicionais na nossa área e tem 

desempenhado um papel muito importante nos anos alternados ao Congresso Brasileiro 

de Comportamento Motor (CBCM). Estes dois eventos também foram um sucesso e 

parabenizo os responsáveis pela realização dos mesmos. 
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Em relação ao CBCM de 2018, os preparativos estão bastante avançados, inclusive com a 

divulgação da programação científica e a presença confirmada de vários pesquisadores 

brasileiros e internacionais. O cuidado e o carinho que os membros da Comissão 

Organizadora tem dedicado ao evento indicam que teremos um excelente CBCM em 

Bauru, entre os dias 15 e 18 de agosto.  

Uma novidade importante desta edição do CBCM é a realização, nos dois dias que 

antecedem o congresso (13 e 14 de agosto), da 1ª Edição da Escola de Comportamento 

Motor. Esta iniciativa visa contribuir para proporcionar um espaço para discussão sobre 

temas atuais do comportamento motor e a interação entre estudantes de pós-graduação e 

pós-doutorandos com os pesquisadores internacionais convidados para o IX CBCM. 

Por fim, mas não menos importante, aproveito a oportunidade para convidar a todos para 

participarem do lançamento do livro sobre os pesquisadores pioneiros em comportamento 

motor no Brasil que acontecerá durante o CBCM, momento em que teremos uma 

homenagem a eles.  

Nos vemos no IX CBCM! 

 

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 ao Prof. Dr. Fábio Augusto Barbieri pelo 

envio da matéria sobre o MOVI-LAB – Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Humano. 
 

 
 

MOVI-LAB foi criado em 2015 e pertence ao Departamento de Educação Física da 

UNESP - Campus de Bauru. As pesquisas desenvolvidas no MOVI-LAB tem o objetivo 

de entender a biomecânica e o controle motor do movimento humano em situações 

do cotidiano, especialmente relacionados à locomoção e à postura, e esportivas. 

Especificamente, nossas pesquisas procuram determinar como os movimentos são planejados, 

aprendidos e controlados. 

Linhas de pesquisa desenvolvidas: 

1. Locomoção, controle postural e doenças neurodegenerativas. Visa entender como a marcha 

e a postura são planejadas e controladas. A abordagem de pesquisa consiste em uma 

combinação de estudos experimentais e clínicos que visam desvendar a interação entre as 

restrições do organismo, relacionadas a tarefa e ao ambiente. Os estudos desenvolvidos nesta 

linha têm obtido informações sobre a cinemática de movimento humano, cinética postural, 

comportamento do olhar, atividade elétrica cerebral e dos músculos, visando melhor 

esclarecer fenômenos como a iniciação do andar, desvio de obstáculos, realização de duas ou 

mais tarefas concomitantes bem como durante o andar livre em indivíduos neurologicamente 

saudáveis e pessoas com doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, 

Alzheimer e Esclerose Múltipla, incluídos ou não em um programa de atividade física regular. 

O 
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Paciente portador da doença de Parkinson sendo preparado para uma análise cinemática, 

eletromiográfica e do comportamento visual durante a marcha 

 

2. Biomecânica, controle motor e desempenho. Visa analisar o desempenho de atletas em 

diferentes esportes do ponto de vista da biomecânica e do controle motor. Sabe-se que para 

aprimorar o desempenho esportivo são necessárias investigações detalhadas dos movimentos 

determinantes para o sucesso, em esportes individuais ou de equipe. Uma série de estudos 

está sendo desenvolvida (ex. análises cinemáticas, eletroencefalográficas e do comportamento 

visual durante o chute no futebol e no futsal), para responder questionamentos de interesse 

prático, objetivando identificar quais fatores são intervenientes ao movimento humano 

executado em um contexto esportivo. 

 
Ambiente de coleta e sistema de captura de movimentos utilizado no laboratório 
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3. Impacto da fadiga muscular na mecânica e controle motor da locomoção e da postura em 

diferentes ambientes. Visa investigar os efeitos da fadiga muscular na locomoção e postura em 

diferentes ambientes, o impacto do envelhecimento e de doenças neurodegenerativas nos 

ajustes da marcha e posturais com fadiga muscular, e os efeitos da fadiga em diferentes 

grupos musculares nos mecanismos e controle do andar e postura. 

  
Sistema de captura do comportamento visual disponível no MOVI-LAB 

 

Participantes: 

 

Alunos de Pós-Graduação 
 

Lucas Simieli 

Luiz Henrique Palluci Vieira  

Tiago Penedo  

Luis Felipe Itikawa Imaizumi 

Fabiana Araújo Silva  

Aline Pietro de Barros Silveira  

Gabriel Felipe Moretto 

Felipe Balistieri Santinelli 

 

Alunos de Graduação 
 

Elisa de Carvalho Costa  

Murilo Henrique Faria  

Julia Corradini 

Julia Pilon 

Natalia Cristina Cadamuro Ribeiro 
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Prof. Dr. Fabio Augusto Barbieri e os alunos membros do laboratório 

 

 

Contato:  

movi_lab@outlook.com  

+55 14 31039438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor 

Vitória, 18 de novembro de 2017 

Apoio: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor 

 

O I Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor foi realizado no dia 18 de 

novembro de 2018 e teve 112 inscritos. Dentre os inscritos no evento, 83,9% eram estudantes 

de graduação dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. Ainda, 16,1% eram estudantes de 

pós-graduação e profissionais da área de saúde. Este evento foi coordenado pela Profa. Dra. 

Natalia Madalena Rinaldi e realizado no CEFD/UFES em parceria com o Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM), como também, docentes e discentes 

do Curso de Bacharelado em Educação Física e com o Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da UFES.  

 

 

Participantes do I Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor (I SESCOM). 
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Cerimônia de Abertura com as presenças do Prof. Dr. Renato de Moraes (Presidente da SOCIBRACOM), 
do Prof. Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva (Diretor do CEFD/UFES) e da Profa. Dra. Natália 

Madalena Rinaldi (Coordenadora do I SESCOM) 

 

Em relação à programação do evento, foi realizada uma palestra sobre o tema 

“Desenvolvimento Motor“ proferida pela Profa. Dra. Daniela Godoi Jacomassi intitulada 

“Desenvolvimento do controle postural: Aspectos sensoriais e motores“. Ainda, foi realizada 

uma palestra sobre o tema ”Aprendizagem Motora” proferida pelo Prof. Dr. José Franscisco 

Chicon intitulada “Processo ensino-aprendizagem motora em crianças com e sem 

deficiência“.  

 

  

Palestra proferida pela Profa. Dra. Daniela Godoi 
Jacomassi (UFSCar). 

Palestra proferida pelo Prof. Dr. José Francisco 
Chicon (UFES) 

 

Finalmente, três palestras foram realizadas sobre o tema “Controle Motor“ proferidas 

pelo Prof. Dr. Rodrigo Vitório (“Atividade do córtex cerebral durante a locomoção humana: 

influência do envelhecimento e doença de Parkinson”), Prof. Dr. Renato de Moraes 
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(“Biomecânica e controle dos movimentos voluntaries em idosos”) e Prof. Dr. Anselmo 

Frizera Neto (“Soluções Inovadoras para a Reabilitação e Assistência à Locomoção Humana”). 

 

  

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Renato de Moraes 
(EEFERP-USP). 

Palestra proferida pelo Prof. Dr.Rodrigo Vitório 
(UNESP-Rio Claro) 

 

Com a realização deste Simpósio foi possível despertar, aprimorar, proporcionar a 

troca de experiências e conhecimentos dos participantes e palestrantes na área de 

Comportamento Motor para incentivar a produção e disseminação do conhecimento científico 

nesta área no estado do Espírito Santo. Este evento foi o primeiro na área de Comportamento 

Motor no Espírito Santo. Com este evento científico foi possível melhorar e expandir o 

conhecimento e desenvolvimento acadêmico dos participantes com relação às evidências 

científicas na área de Comportamento Motor.  

 

  

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Anselmo Frizera 
Neto (UFES). 

Cerimônia de Encerramento do I SESCOM. 
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I Simpósio Nordestino de Comportamento Motor 

Fortaleza, 01 e 02 de dezembro de 2017 

Apoio: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor 

 

Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 aconteceu o I Simpósio Nordestino de 

Comportamento Motor (I SINECOM) no Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) em Fortaleza/CE. O evento foi realizado pelo Instituto de Educação Física e Esportes 

(IEFES), sob a coordenação da Profa. Dra. Marcela de Castro Ferracioli. 

 

 

Profa. Dra. Marcela de Castro Ferracioli (coordenadora do I SINECOM) com os professores Ddo. Cícero 
Luciano Alves (UFMG), Dr. Glauber Carvalho Nobre (IFCE/Iguatu), Dra. Maria Teresa Cattuzzo (UPE), e Dr. 

Francisco Salviano Sales Nobre (IFCE/Crato). 

 

A programação do I SINECOM se deu da seguinte forma: 

01/12/2017 (Sexta-feira) 
 
8h-8h30 Recepção e credenciamento 
 

8h30-9h Cerimônia de abertura – Os desafios da área do Comportamento Motor - Profa. 
Dra. Marcela de Castro Ferracioli 
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9h-10h30 Palestra - Competência motora e fatores associados: estudos com escolares 
recifenses - Profa. Dra. Maria Teresa Cattuzzo 
 

11h-12h Apresentação de trabalhos 
 

14h-16h Mesa Redonda – Aprendizagem Motora e Esportes 
• Estrutura de prática na aprendizagem de habilidades esportivas: Prof. Dnd. Cícero 
Luciano Alves  
• Aprendizagem motora e as desordens neurológicas - teoria e implicações clínicas: 
Profa. Dra. Lidiane A. Lima  
 

16h-16h30 Intervalo 
 

16h30-18h Palestra - Adaptação no processo de aprendizagem motora - PhD. Herbert 
Ugrinowitsch 

 

  

Palestra proferida pelo Profa. Dra. Lidiane A. Lima 
(UFC/Fortaleza). 

Palestra proferida pelo Profa. Dra.Cynthia Hiraga 
(UNESP-Rio Claro) 

 

02/12/2017 (Sábado) 

8h-9h15 - Palestra - Intervenção Motora e Tecnologias - PhD. Cynthia Hiraga 
 

9h15-9h30 Intervalo 
 

9h30-12h30 Mesa Redonda – Desenvolvimento Motor 
• Auto percepção de competência e aderência a práticas motoras e esportivas: Prof. 

Dr. Glauber Carvalho Nobre  
• Comportamento motor de criança de 0-1 ano com carência psicossocial: Profa. Dra. 

Katia V.V. Cardoso  
• Atrasos motores em escolares: um problema da educação e de saúde pública: Prof. 

Dr. Francisco Salviano Sales Nobre. 
 

As inscrições para participar do evento foram gratuitas e, inicialmente, cerca de 150 

pessoas se inscreveram para participar do evento através do site do IEFES. No entanto, cerca 

de 90 participantes entre docentes e discentes de IES estiveram presentes no I SINECOM.  
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Aproximadamente, 80% dos participantes eram estudantes de graduação (72% dos 

cursos de Educação Física, 25% dos cursos de Fisioterapia e 3% de outros). Além de 

participantes da UFC, acadêmicos de outras dez IES do estado participaram do I SINECOM. 

 

  

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Glauber Carvalho 
Nobre (IFCE/Iguatu) 

Palestra proferida pelo Profa. Dra.Kátia V. V. 
Cardoso (UFC/Fortaleza) 

 

Na sessão de Apresentação de Trabalhos, 12 trabalhos foram apresentados, em 

formato de apresentação oral, em quatro temáticas: Desenvolvimento Motor, Aprendizagem 

Motora, Controle Motor e Aptidão Física relacionada à Saúde. Os resumos dos trabalhos foram 

submetidos anteriormente à organização do evento, dentro do período estipulado, e 

aprovados pela mesma para serem apresentados no I SINECOM. A SOCIBRACOM publicou os 

resumos dos trabalhos apresentados no I SINECOM em edição suplementar do periódico 

Brazilian Journal of Motor Behavior. A Comissão organizadora do evento emitiu certificado 

digital, entregue via e-mail, a todos os participantes do evento. O Instituto de Educação Física 

e Esportes apoiou o I Simpósio Nordestino de Comportamento Motor, fornecendo material 

para as atividades previstas no evento e equipe de secretaria para suporte à divulgação, 

inscrição, registro e certificado do evento.  

De maneira geral, o I Simpósio Nordestino de Comportamento Motor permitiu ampliar 

a área do conhecimento sobre Comportamento Motor no Estado do Ceará, proporcionando 

estímulos para a pesquisa e extensão de docentes e discentes nesta área. Foi possível observar 

que o IEFES reconheceu a área do Comportamento Motor como potencial para pesquisa e 

extensão e que a participação e integração de docentes de outras áreas de atuação podem 

expandir e dar novos significados à pesquisa em Comportamento Motor. Além da Profa. Dra. 
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Marcela de Castro Ferracioli, outros seis docentes do IEFES estiveram presentes e participaram 

do I SINECOM. 

 

  

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Francisco 
Salviano Sales Nobre (IFCE/Crato) 

Comissão organizadora do I SINECOM 

 

Outro fato importante da realização do I SINECOM foi aproximação dos cursos de 

Educação Física e Fisioterapia da UFC em uma mesma área de investigação. Até o presente 

momento, pouco era compartilhado sobre as intervenções na área do Comportamento Motor 

de cada um desses cursos na UFC. As Professoras Marcela de Castro Ferracoli, Katia V. V. 

Cardoso e Lidiane O. Lima, participantes do evento, estão compondo uma Apresentação de 

Proposta de Curso Novo de Mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade Humana e, desta 

forma, busca-se ampliar ainda mais a formação e atuação do profissional da área do 

Comportamento Motor no Estado do Ceará. 

Durante os dois dias de realização do I SINECOM, foi possível observar a importância 

de os associados da SOCIBRACOM conhecerem a realidade da área na região nordeste para 

que, a partir deste momento, a comunidade acadêmica desta região que tem interesse em 

desenvolver e/ou que já desenvolve atividades acadêmicas, de extensão e de pesquisa na área 

do Comportamento Motor possa ter maior aproximação e articulação no sentido de expandir a 

pesquisa e atuação na região nordeste. A partir da repercussão do I SINECOM, os professores 

da região nordeste participantes, e mesmo os que não puderam estar presentes, se 

dispuseram a estar em grupos de divulgação de eventos, cursos e pesquisas, favorecendo a 

comunicação e integração entre os mesmos na região nordeste. Ainda, perspectivas futuras 

abrangem a continuidade da realização de novas edições do SINECOM, favorecendo ainda 

mais a área nesta região.  
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5º Encontro Paulista de Comportamento Motor 

São Paulo, 7 de julho de 2017 

 

 
 

O 5º Encontro Paulista de Comportamento Motor (ENPACOM) foi realizado no dia 07 

de julho de 2017 na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

(EEFE/USP). Este evento contou com a participação de 264 pessoas, sendo que 43,2% eram 

estudantes de graduação, 27,7% eram estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado), 

24,3% eram profissionais, 2,4% eram estudantes de cursos de especialização, e 2,4% eram pós-

doutorandos. É interessante destacar que os participantes eram provenientes não apenas do 

estado de São Paulo (78,9%), mas de outros estados como Minas Gerais (11,7%), Rio de 

Janeiro (3,8%), Paraná (3,3%), Sergipe (1,4%), Maranhão (0,5%) e Santa Catarina (0,5%). 

 

  

Cerimônia de Abertura do 5º ENPACOM Participantes do 5º ENPACOM 

 

Durante o 5º ENPACOM, 146 trabalhos foram apresentados na forma de pôster. 

Destes trabalhos 51,4% eram da área de Controle Motor, 23,3% eram da área de 

Aprendizagem Motora, 19,2% eram da área de Desenvolvimento Motor, e 6,2% eram da área 

de Comportamento Motor Adaptado. 
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Durante o evento também foram realizadas três mesas redondas. A primeira mesa 

redonda teve como tema “Controle Motor: estado da arte e desafios” e contou com a 

participação do Prof. Dr. Fabio Augusto Barbieri (UNESP/Bauru), do Prof. Dr. Kauê Carvalho de 

Almeida Lima (ICAFE/UNICSUL) e do Prof. Dr. Rodrigo Vitório (UNESP/Rio Claro). 
 

  

Prof. Dr. Kauê Carvalho de Almeida Lima (ICAFE/UNICSUL) e Prof. Dr. Fabio Augusto Barbieri 
(UNESP/Bauru) durante a Mesa Redonda “Controle Motor: estado da arte e desafios”. 

 

A segunda mesa redonda teve como tema “Aprendizagem Motora: estado da arte e 

desafios” e contou com a participação do Prof. Dr. Cassio de Miranda Meira Jr. (EACH/USP), do 

Prof. Dr. Rodolfo Novellino Benda (UFMG/Belo Horizonte), e da Profa. Dra. Camila Torriani-

Pasin (EEFE/USP). A terceira mesa redonda teve como tema “Desenvolvimento Motor e 

Comportamento Motor Adaptado: estado da arte e desafios” e contou com a participação da 

Profa. Dra. Cynthia Yukiko Hiraga (UNESP/Rio Claro), da Dra. Maria Joana Duarte Caetano 

(SMCAS/São Carlos), e da Dra. Juliana Barbosa Goulardins (LACOM/EEFE/USP). 

 

  

Mesa Redonda “Aprendizagem Motora: 
estado da arte e desafios”, coordenada pela 

Profa. Dra. Andrea Michele Freudenheim 
(EEFE/USP) 

Mesa Redonda “Desenvolvimento Motor e 
Comportamento Motor Adaptado: estado da arte e 
desafios”, coordenada pelo Prof. Dr. Luciano Basso 

(EEFE/USP) 
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Sessão de Pôsteres 
 

Ao final do evento foi realizado um Talk Show/Debate com o tema “O futuro da área 

de Comportamento Motor: desafios na estruturação e organização de Laboratórios e Grupos 

de Pesquisa”, que contou com a participação do Prof. Dr. Umberto Cesar Corrêa (EEFE/USP), 

do Prof. Dr. Sérgio Tosi Rodrigues (UNESP/Bauru), do Prof. Dr. Renato Moraes (EEFERP/USP), 

do Prof. Dr. Go Tani (EEFE/USP), e da Profa. Dra. Lilian Teresa Bucken-Gobbi (UNESP/Rio Claro). 

 

 

 

Talk Show / Debate “O futuro da área de Comportamento Motor: desafios na 
estruturação e organização de Laboratórios e Grupos de Pesquisa” 
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VIII Simpósio Mineiro de Comportamento Motor 

Belo Horizonte, 23 e 24 de novembro de 2017 

 

 

O VIII Seminário Mineiro de Comportamento Motor (VIII SMCM) foi realizado pelo 

Grupo de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora (GEDAM), da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais, entre os 

dias 23 e 24 de novembro de 2017, em Belo Horizonte. 

A programação do VIII SMCM se deu da seguinte forma: 
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O evento foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha, e 

teve a presença de aproximadamente 250 participantes de diferentes regiões do estado de 

Minas Gerais e de fora do estado, como São Paulo e Paraná. 

A palestra de abertura foi proferida pelo Prof. Dr. John Shea da School of Public Health-

Bloomington, Indiana University. Prof. John Shea foi o primeiro pesquisador a publicar em uma 

das áreas mais investigadas da área de Aprendizagem Motora conhecida como o Efeito da 

Interferência Contextual. Sua palestra discorreu sobre os avanços dessa área ao longo das 

últimas décadas. 

 

 

Palestra de abertura proferida pelo Prof. Dr. John Shea. 

 

O GEDAM ainda contou com a presença do Prof. John Shea por duas semanas no 

laboratório. Neste período ele participou de reuniões científicas, analisou projetos e interagiu 

com todos os alunos. Uma oportunidade única para o GEDAM. 

A palestra final foi proferida pelo Prof. Dr. Go Tani, da Escola de Educação Física e 

Esporte da Universidade de São Paulo (USP). Prof. Go Tani discorreu sobre um dos temas que 

podemos chamar de hot topics da área da Aprendizagem Motora: o efeito do autocontrole na 

aprendizagem motora. 
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Participantes do VIII Seminário Mineiro de Comportamento Motor 

 

Foram realizadas três mesas-redondas sobre diferentes temas. A primeira mesa 

redonda teve como tema “Comportamento Motor e interfaces com outras temáticas” e 

contou com a participação de professores da UFMG que autuam na Biomecânica, Fisioterapia 

e Neuropsicologia.  

 

 

Palestrantes e Comissão Organizadora do VIII Seminário Mineiro de Comportamento Motor 
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A segunda mesa redonda teve como tema “Atuação profissional e comportamento 

motor” e contou com a participação de profissionais que atuam com intervenção de crianças 

do espectro autista, fisioterapia esportiva e treinamento esportivo.  

Como tradicionalmente é feito, a terceira mesa-redonda intitulada “Doutorandos do 

GEDAM“ teve a apresentação de projetos dos alunos de Pós-Graduação. 

Com mais de 90 trabalhos apresentados em formato pôster, os resumos foram 

publicados com apoio da SOCIBRACOM no periódico Brazilian Journal of Motor Behavior 

(BJMB). Acesso pelo link: http://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/issue/view/42 

 

 

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 

 

http://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/issue/view/42
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 2018AnnualConference 

18-20 de outubro de 2018 |Toronto, Canadá 

 
2018 Annual Meeting 

21-23 de junho de 2018 | Denver, USA 

 

 
6th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support 

20-21 de setembro de 2018 | Sevilha, Espanhal 

 

 
IX Congresso Brasileiro de Comportamento Motor 

15-18 de Agosto de 2018 | Bauru, São Paulo 

mailto:socibracom@gmail.com
https://www.scapps.org/toronto-2018/
https://www.naspspa.com/2018-conference/
http://www.icsports.org/
http://cbcm2018.com.br/
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BRAZILIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR (BJMB) 

 

A relevância do periódico BJMB para o Comportamento Motor Brasileiro 

Nos últimos anos tem sido observado um crescente número de eventos científicos 

relacionados ao Comportamento Motor em diferentes regiões do Brasil. O maior e mais 

tradicional evento é o Congresso Brasileiro de Comportamento Motor (CBCM) que terá a sua 

nona edição no mês de agosto em Bauru, São Paulo. Além do CBCM, observa-se a manutenção 

de dois eventos regionais que estão em suas edições mais avançadas, o Seminário Mineiro de 

Comportamento Motor está em sua oitava edição e o Encontro Paulista de Comportamento 

Motor em sua quinta edição. Em 2017, dois novos eventos foram organizados com apoio da 

SOCIBRACOM, o I Simpósio Nordestino de Comportamento Motor e o I Simpósio Espírito-

Santense de Comportamento Motor. 

Nesse cenário fortalecido em que a área do Comportamento Motor tem se 

apresentado, o periódico científico da SOCIBRACOM, o Brazilian Journal of Motor Behavior 

(BJMB), tem cumprido um papel relevante na divulgação da produção científica brasileira. A 

SOCIBRACOM tem apoiado esses eventos por meio da publicação dos anais desses eventos na 

BJMB. Desde 2014 ao menos dois suplementos têm sido publicados ao ano. A publicação dos 

anais tem um papel fundamental na preservação de todo o conhecimento divulgado nesses 

eventos que formam a história do Comportamento Motor brasileiro. Além disso, essas 

publicações apontam as tendências e as direções tomadas pela área no Brasil. 

Apesar dessa importância na divulgação e preservação do conhecimento gerado em 

eventos científicos, o BJMB segue sem perder a sua principal vocação, a de publicar artigos 

completos, sejam eles originais ou revisões. O BJMB publica artigos dos mais variados campos 

que perpassam o estudo do movimento humano ao longo da vida. O escopo do periódico 

abrange estudos que envolvem o controle, a aprendizagem e o desenvolvimento motor em 

seus diferentes tópicos. Os manuscritos podem ser publicados tanto em inglês quanto em 

português. Convidamos a todos a contribuir para o contínuo desenvolvimento do BJMB. 

Submeta o seu artigo, o processo de avaliação é contínuo estando aberto a todos. O BJMB é 

um periódico de acesso livre e sem taxa de publicação. Aguardamos o seu artigo. 

 

Guilherme Menezes Lage – Diretor Científico 

  



 

 

 24 

NNOOTTÍÍCCIIAASS  

SSOOCCIIBBRRAACCOOMM  
  

NNÚÚMMEERROO  VVII  ––  MMAAII//22001177  --  MMAAII//22001188  

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 o e-mail da SOCIBRACOM 

(socibracom@gmail.com) para fazer parte deste acervo e divulgar seu trabalho.  

 

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 

mailto:socibracom@gmail.com
mailto:socibracom@gmail.com

