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É com grande satisfação que apresentamos o oitavo número do 

“Notícias SOCIBRACOM”. 

Desde o lançamento do sétimo 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.  

Nesse número temos a divulgação das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão do Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade 

(NENEM), vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). 

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 

X Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, a ser realizado em 

formato remoto no período de 27 a 31 de outubro. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 
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Em meio à crise relacionada ao Covid-19 e suas mais variadas dificuldades globais 

e nacionais, que tem forte impacto na vida universitária e em todo sistema nacional de 

pesquisa e pós-graduação, é com alegria e otimismo que gostaria de trazer a público o 

oitavo número do "Notícias SOCIBRACOM", uma oportunidade de comunicação entre os 

membros desta sociedade. Momentos excepcionais como o presente requerem energia 

adicional de todos, mas temos buscado manter nossas atividades, esperando minimizar 

possíveis efeitos negativos sobre a área de Comportamento Motor. Aproveitamos para 

enfatizar a todos os membros da SOCIBRACOM que sigam todas as recomendações 

cientificamente fundamentadas sobre a pandemia para contenção do avanço da 

transmissão do vírus, isolamento social e aperfeiçoamento nos cuidados com a higiene, 

entre outros aspectos.  

Desde a publicação anterior (maio/2019), demos andamento às iniciativas 

planejadas. O edital de apoio à visita técnica de pós-graduandos a laboratórios de 

Comportamento Motor no Brasil teve a inscrição de seis propostas, resultando na 

premiação de Milena Razuk (UFES) e Odair Alfonso Bacca Ramirez (UNICSUL), com o valor 

de até R$900,00 por visita para transporte, hospedagem e alimentação. Milena visitou o 

MOVI-LAB da Unesp/Bauru coordenado por Fabio Barbieri em novembro passado; Odair 

ainda realizará sua visita.  

O edital de apoio à realização de eventos científicos em centros emergentes na 

área de Comportamento Motor premiou com R$4.000,00 cada um dos dois eventos 

candidatos: 2º Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor (28/09/2019, 

UFES, Vitória, ES), organizado por Natalia Rinaldi; I Simpósio Norte-Nordeste de 

Comportamento Motor (11-14/11/2019, UFPB , João Pessoa, PB), organizado por 

Heleodório dos Santos.  

Adicionalmente, criamos e demos divulgação ao "Prêmio Destaque em 

Produtividade Científica da SOCIBRACOM" (inscrições seguirão calendário do X CBCM), 
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em reconhecimento a pesquisadores com contribuição destacada para área; o prêmio 

inclui um certificado de reconhecimento, isenção da taxa de inscrição do CBCM e um 

cheque no valor de R$ 500,00. 

Outros eventos evidenciam o crescimento e consolidação da área de 

Comportamento Motor no país: 6º Encontro Paulista de Comportamento Motor 

(20/09/2019, UFSCar, São Carlos, SP), organizado pelo Dinâmica – Laboratório de 

Comportamento Motor; IX Seminário Mineiro de Comportamento Motor (8-9/11/2019, 

UFMG, Belo Horizonto, MG), organizado pelo GEDAM - Grupo de Estudos em 

Desenvolvimento e Aprendizagem Motora; 1º Encontro Amazonense de 

Comportamento Motor (29/11/2019, UFA, Manaus, AM), organizado pelo LECOMH - 

Laboratório de Estudos em Comportamento Motor Humano (LECOMH). 

Cabe destacar os avanços promovidos pela Diretoria Científica (Fábio Barbieri, 

José Barela e Natália Rinaldi) na condução do Brazilian Journal of Motor Behavior. Nossa 

revista dinamizou estratégias de estímulo e organização de publicações, o que resultou 

na publicação de cinco números no ano de 2019, com aumento de participação de 

autores internacionais e adição de números especiais, além de manutenção de texto em 

inglês e publicação de suplementos com os anais do nosso congresso nacional e outros 

eventos estaduais. Dois novos números especiais (“Cognitive and Ecological Approaches 

to Sports Skill Acquisition, Development, and Assessment” e “Acute Effects of Exercise 

on Gait Control and Funcionality”) estão planejados para serem publicados nos próximos 

meses.  

Os preparativos para o X CBCM estão em andamento, mas em decorrência da 

pandemia e de todas incertezas atuais, foi inevitável que importantes mudanças 

ocorressem para viabilizá-lo. O evento passará a ser realizado de modo remoto, evitando 

as aglomerações e impedindo o contágio de Covid-19, mas preservando sua alta qualida- 
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de acadêmica. As informações relacionadas a programação e os procedimentos para 

inscrição no evento serão divulgadas em breve no site oficial do X CBCM 2020 

(http://biomov.ufes.br/cbcm.html). O evento passará a ocorrer no período de 27 a 

31/10/ 2020, realizado pela comissão organizadora da cidade de Vitória, ES. Aproveito 

para agradecer a Natália Rinaldi e seu grupo, que apesar das dificuldades inerentes às 

referidas mudanças, estão conduzindo uma excelente organização do evento. 

Finalmente, agradeço ao constante suporte de todos os membros de nossa 

diretoria e, em especial, a Daniela Godoi Jacomassi (1a secretária da sociedade) pela 

preparação de mais um número desta publicação. 

 

Prof. Dr. Sérgio Tosi Rodrigues 

Presidente da SOCIBRACOM 

Biênio 2018-2020 

 

about:blank
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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. Eloisa Tudella pelo envio da matéria sobre 

o Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade (NENEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade (NENEM) está vinculado ao 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Foi 

criado em 2002 a partir da necessidade de abrigar as atividades de ensino, extensão e 

pesquisa conduzidas pela professora e pesquisadora Dra. Eloisa Tudella. 

 

Atividades de Ensino: 

 

As ações de ensino do NENEM incluem a oferta de cursos de aprimoramento e 

capacitação de profissionais para a área de avaliação e intervenção precoce.  

- Curso de Especialização em Intervenção em Neuropediatria (CEIN), com 17 edições e 

aproximadamente 700 profissionais formados;  

- Curso Prático de Aperfeiçoamento em Intervenção Precoce, com 13 edições, com 

aproximadamente 65 profissionais formados; 

O NENEM oferece também cursos para capacitação profissional como os cursos práticos 

de Intervenção Precoce, Integração Sensorial, Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Infant Motor 

Profile (IMP), Test Infant Motor Performance (TIMP), Avaliação dos Movimentos Gerais (GMA). 

O 
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Atividades de Extensão: 

 

Há 30 anos são realizadas ações de assistência a comunidade que envolvem avaliação e 

intervenção precoce de lactentes e crianças de risco ou com alterações estabelecidas no 

desenvolvimento, na faixa etária de recém-nascido aos três anos de idade. O público alvo 

beneficiado são lactentes e crianças com diferentes condições de saúde como prematuridade, 

síndrome de Down, paralisia cerebral, artrogripose, osteogênese imperfeita, mielominingocele, 

entre outras.  

 

Atividades de Pesquisa: 

 

Com o objetivo de contribuir com as evidências científicas na área de pesquisa no âmbito 

da fisioterapia pediátrica, o NENEM dispõe de dois laboratórios, o Laboratório de Pesquisa em 

Análise do Movimento (LaPAM) e o Laboratório de Avaliação do Desenvolvimento e da Função 

(LADeF). Estes laboratórios atendem alunos da graduação, especialização, mestrado e 

doutorado para desenvolverem seus trabalhos para conclusão dos cursos. Até o momento 

foram formados 40 profissionais, sendo 24 em nível de mestrado e 16 em nível de doutorado. 

 

Laboratório de Pesquisa em Análise do Movimento (LaPAM) 

 

Nesse laboratório são desenvolvidos projetos que descrevem e analisam o processo de 

desenvolvimento motor de lactentes típicos e de risco (biológico, físico e socioambiental) nos 

primeiros anos de vida, principalmente, no primeiro semestre. As pesquisas avaliam e 

quantificam as características espaciais, temporais e espaço-temporais dos movimentos de 

cabeça, alcance, preensão e manipulação manual de objetos, chutes dos membros inferiores, e 

o controle na postura sentada empregando a análise cinemática por meio do sistema Qualisys 

Motion Capture System. No LaPAM, também são realizadas pesquisas que mensuram a eficácia 

de protocolos de treinos para aprimorar habilidades motoras específicas de lactentes.  
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Laboratório de Pesquisa em Análise do Movimento (LaPAM) 
 

Linhas de Pesquisa 

Análise Cinemática do Movimento de Lactentes: típicos e atípicos (prematuridade, 

síndrome de Down, paralisia cerebral). 

 

  

Análise cinemática do alcance manual Análise cinemática da postura sentada 
 

  

Avaliação do movimento de chutes dos membros inferiores por meio da cinemática 
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Laboratório de Avaliação do Desenvolvimento e da Função (LADeF) 

 

São desenvolvidos projetos para avaliar e descrever o desenvolvimento motor de 

lactentes típicos e de risco (biológico, físico, socioambiental) nos primeiros anos de vida. Além 

disso, são realizadas pesquisas para a detecção precoce de alterações no desenvolvimento e de 

protocolos de Intervenção Precoce. Para tanto, dentre outros, são utilizados instrumentos tais 

como Alberta Infant Motor Scale, Test of Infant Motor Performance, Infant Motor Profile, Bayley 

III, Denver II, Sensory Profile e General Movement Assessment. Para avaliação das oportunidades 

do ambiente para o desenvolvimento motor, utilizamos a Affordances in the Home Environment 

for Motor Development – Infant Scale, e para avaliar o desempenho motor, a Movement 

Assessment Battery for Children – 2. 

 

 
 

Avaliação do desenvolvimento motor 
 

Nesse mesmo laboratório realizamos a intervenção de crianças com Transtorno do 

Desenvolvimento da Coordenação, empregando-se a Realidade Virtual por meio dos vídeos 

games Xbox 360 e Nintendo Wii.  

 

 

Instrumento de avaliação SATCo 
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Linhas de Pesquisa 

Desenvolvimento neuro-sensório-motor típico e atípico: caracterização, detecção e 

intervenção fisioterapêutica. 

Estudos do desempenho motor em crianças com Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação. 

 

 

  

Treino de alcance Treino com realidade virtual 

 

Colaborações: 

 
O NENEM também mantém colaborações com pesquisadores e instituições nacionais e 

internacionais no desenvolvimento de pesquisas e publicações em parcerias. 

Instituições Nacionais: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de 

Uberlândia, Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 

Universidade Estadual de Goiás e Universidade do Estado da Bahia. 

Instituições Internacionais: University Medical Center Groningen (Holanda), University 

of Groningen (Holanda), Ohio University (EUA), University of Delaware (EUA), Universidad 

Católica del Maule (Chile). 
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Equipe Atual: 

 

Docentes da UFSCar: 

Coordenadora: Profa. Dra. Eloisa Tudella 

Profa. Dra. Daniela Godoi Jacomassi 

 

Alunos de Graduação que desenvolvem Iniciação Científica: 

Jucilene Batista Teixeira 

Natália Schichi Valverde 

Victoria Pereira Paleologo 

Tainara Rodrigues dos Santos 

 

Alunos da Pós-Graduação strictu senso (Mestrado e Doutorado) 

Me. Ana Luiza Righetto Greco 

Esp. Carolina Fioroni Ribeiro da Silva 

Esp. Liz Araújo Rohr 

Me. Luiza Ribeiro Machado 

Meyene Duque Weber 

Murilo Mageste de Moraes 

Me. Natália Tiemi Sato 

Me. Tatiane Targino Gomes Draghi 

Me. Vanessa Zambello 

 

Alunos da Pós-Graduação latu senso que desenvolvem Monografia 

Jessica Ribeiro Figueira 

Joyce Nogueira Santana 

Léia de Andrade Tessarini 

Meyene Duque Weber 

Murilo Mageste de Moraes 

Stefani Raquel Sales Fitsch

 

Alunos do Aperfeiçoamento 

Ana Laura Milan de Andrade 

Giovana de Matos Maçonetto 

Isabela Franco Silva Vieira 

Joyce Nogueira Santana 

Stefani Raquel Sales Fritsch.  
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Livros Publicados: 

 
 

FORMIGA, C. K. M. R., PEDRAZZANI, E. S., 
TUDELLA, E. Intervenção Precoce com Bebês 
de Risco. Porto Alegre: Atheneu, 2010.  

TUDELLA, E., TOLEDO, A.M.; LIMA-ALVAREZ, C.D. 
Intervenção Precoce: Evidências para a prática 
clínica em lactentes de Risco. Curitiba: Appris, 2019.  

 

Contato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Site: www.ftneuroped.ufscar.br 

Facebook: facebook.com/ufscarnenem 

Instagram: @nenem.ufscar 

mailto:socibracom@gmail.com
http://www.ftneuroped.ufscar.br/
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EVENTOS CIENTÍFICOS EM COMPORTAMENTO MOTOR– REALIZADOS 

 

II Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor 

Vitória, 28 de setembro de 2019 

Apoio: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 2º Simpósio Espírito-Santense de Comportamento Motor foi realizado no dia 28 de 

setembro de 2019 e teve 112 inscritos. Dentro os inscritos no evento, 83,92% eram estudantes 

de graduação dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. Ainda, 16,07% eram estudantes de 

pós-graduação e profissionais da área de saúde. Este evento foi coordenado pela Prof. 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 Bacharel em Educação Física e com o Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física da UFES.  
 

 

Comissão Organizadora do II SESCOM 
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Em relação à programação do evento, foram realizadas 5 palestras, sendo 2 no período 

da manhã e 3 no período da tarde. A programação completa é apresentada na figura a seguir. 
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Palestra proferida pela Profa. Dra. Milena 
Razuk (PPGEF/UFES) 

Palestra proferida pelo Prof. Ms. Leonardo 
Araújo Vieira (SOE/Prefeitura de Vitória) 

 

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 segundo evento na área de Comportamento Motor 

no Espírito Santo, assim, 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 (Dep. Eng. Elétrica /UFES) 

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Fabio 
Augusto Barbieri (UNESP/Bauru) 
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I Simpósio Norte-Nordeste de Comportamento Motor (I SINNCOM) 

João Pessoa, 11 a 14 de novembro de 2019 

Apoio: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor 

 

O I Simpósio Norte-Nordeste de Comportamento Motor (I SINNCOM) aconteceu na 

cidade de João Pessoa, nas dependências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no período 

de 11 a 14 de novembro de 2019, juntamente com o III Congresso Científico de Fisioterapia (III 

CONCIFI). 

Como atividades pré-congresso (11/11/19) foram realizados 10 mini-cursos, com 

duração de 4 horas/aula, tanto no período da manhã quanto da tarde (conforme a tabela 

abaixo), dos quais, 5 deles foram ministrados por profissionais (Prof. Dr. José Ângelo Barela - 

Unesp/Rio Claro/SP; Prof. Dr. Gabriel Rodrigues Neto - Faneme e Unifacisa/PB; Profa. Dra. Ana 

Maria Forti Barela - Unicsul/SP; Prof. Dr. Sergio Tosi Rodrigues - Unesp/Baurú/SP; e Prof. Dr. 

Danilo Gomes Moreira - IFT/MG) da mais alta competência, reconhecida no Brasil e no exterior. 

 

11/11 Atividades Pré-Congresso Horário 

Manhã 

Mini-Curso: Eye Tracking: monitorando movimento dos olhos em 
ações motoras. 

Ministrante: Prof. Dr. José Ângelo Barela (Unesp/Rio Claro/SP) 

08:00 às 
12:00 hs 

Mini-Curso: Restrição de Fluxo Sanguíneo (RFS): teoria e prática. 

Ministrante: Prof. Dr. Gabriel Rodrigues Neto (FANEME e 
UNIFACISA/PB) 

Mini-Curso: Utilização de plataforma de força para análise do 
movimento humano: aquisição e processamento de dados. 

Ministrante: Profa. Dra. Ana Maria Forti Barela (Unicsul/SP) 

Tarde 

Mini-Curso: Condução simulada de veículos e movimento dos olhos. 

Ministrante: Prof. Dr. Sergio Tosi Rodrigues (Unesp/Bauru-SP) 
14:00 às 
18:00 hs 

Mini-Curso: Termografia como ferramenta auxiliar na prática clínica 
e desportiva. 

Ministrante: Prof. Dr. Danilo Gomes Moreira (IFT/MG) 

 

Quanto às atividades do I SINNCOM, propriamente ditas, elas iniciaram a partir do dia 

12/11/19 e terminaram em 14/11/19. Durante este período, foram realizadas 5 sessões de 

temas livres e 5 sessões de apresentação de painéis, das quais, 3 delas (1ª, 3ª e 5ª sessões) 

aconteceram nos dias 12, 13 e 14/11/19, respectivamente, no período da manhã, enquanto que 
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a 2ª e 4ª sessões se realizaram no período da tarde, nos dias 12 e 13/11/19. Vale salientar que 

todas as sessões de temas livres foram realizadas em um único espaço (auditório da reitoria da 

UFPB), e todas as sessões de painéis, também em espaço único (Hall do auditório da reitoria da 

UFPB), de forma que todos que compareceram ao evento poderiam aproveitá-las sem perder 

alguma apresentação de temas que lhes interessassem. 

Além disso, durante os dias 12, 13 e 14/11/19, também foram realizadas 7 atividades, 

entre conferências e mesas redondas (ver quadro a seguir), as quais discorreram sobre as mais 

variadas abordagens dentro da temática central que trata de Comportamento Motor, com 

representantes oriundos de diversos estados das regiões nordeste (AL, CE, PB, PE e RN)  e 

sudeste (MG e SP). 

A programação completa do I SINNCOM pode ser conferida nas tabelas apresentada a 

seguir. 

 

12/11 Atividades do Congresso Horário 

Manhã 

1ª Sessão de Temas-Livre 
08:00 às 
9:30 hs 

1ª Sessão de Painéis 
9:30 às 

10:00 hs 

Conferência 1: Conhecimento explícito e implícito no processo de 
tomada de decisão (Prof. Dr. José Ângelo Barela – UNESP – Rio 
Claro/SP) 

10:00 às 
10:30 hs 

Mesa Redonda 1: Paradesporto  
Participantes: Profa. Dra. Ana Paula Lima Ferreira (UFPE); Profa. Dra. 
Elaine Cappellazzo Souto (UFPB), e Ms. Ronnie Peterson Andrade de 
Sousa (UniFacex/RN). 

10:30 às 
11:30 hs 

Tarde 

2ª Sessão de Temas-livre 
14:00 às 
15:30 hs 

2ª Sessão de Painéis 
15:30 às 
16:00 hs 

Conferência 3: Efeitos do alívio de peso corporal na marcha (Profa. 
Dra. Ana Maria Forti Barela – Universidade Cruzeiro do Sul – São 
Paulo/SP). 

16:00 às 
16:30 hs 
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13/11 Atividades do Congresso Horário 

Manhã 

3ª Sessão de Temas-Livre 8:00 às 
9:30 hs 

3ª Sessão de Painéis 
9:30 às 

10:00 hs 

Conferência 5: Controle postural e movimento dos olhos (Prof. Dr. 
Sérgio Tosi Rodrigues – UNESP- Bauru/SP) 

10:00 às 
10:30 hs 

Tarde 

Mesa Redonda 4: Mercado de Trabalho e Perspectivas para as 
Ciências do Movimento Humano. 
Participantes: Esp. Francisco de Assis Pinheiro Filho (Coofisio/JP-PB; 
Unipê); Esp. Silano Souto Mendes Barros (CREFITO 1/PE) e Dr. 
Francisco Martins da Silva (CREF/PB)  

16:30 às 
17:30 hs 

14/11 Atividades do Congresso Horário 

Manhã 

Mesa Redonda 5: Aplicação da termografia na área da saúde. 
Participantes: Prof. Dr. Danilo Gomes Moreira (IFET/MG): Dr. 
Francisco Nêuton de Oliveira Magalhães (MD/PB) e Prof. Dr. José 
Jamacy de Almeida Ferreira (UFPB) 

10:30 às 
11:30 hs 

Tarde 

Mesa Redonda 6: Comportamento motor: tendências atuais. 
Participantes: Profa. Dra. Maria Tereza Catuzzo (UPE); Prof. Dr. 
Francisco Salviano Sales Nobre (IFCE) e Leonardo Gomes de Oliveira 
Luz (UFAL) 

15:30 às 
16:30 hs 
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6º Encontro Paulista de Comportamento Motor 

São Carlos, 20 de setembro de 2019 

 

O 6º Encontro Paulista de Comportamento Motor (ENPACOM) foi realizado no dia 20 

de setembro de 2019 no Teatro Florestan Fernandes da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), sob organização do Dinâmica – Laboratório de Comportamento Motor, do 

Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar. Esta edição do ENPACOM 

contou com a participação de 200 pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação e 

profissionais. 

Durante o 6º ENPACOM, 78 trabalhos foram apresentados no formato de painel e 

tiveram os resumos publicados no Brazilian Journal of Motor Behavior (Vol.13, n.3). Destes 

trabalhos 62,8% eram da área de Controle Motor, 23,1% eram da área de Desenvolvimento 

Motor, e 14,1% eram da área de Aprendizagem Motora. 

 

  

Cerimônia de Abertura do 6º ENPACOM Participantes do 6º ENPACOM 
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Ao longo do evento foram realizadas quatro palestras. Inicialmente foi realizada a 

Palestra – Controle Motor: “Repesagem multissensorial em crianças com dislexia” que foi 

proferida pela Profa. Dra. Milena Razuk (CEFD/UFES). Na sequência, a Palestra - 

Desenvolvimento Motor: “Bebês ativos: manipulando o ambiente com as mãos” foi proferida 

pela Profa. Dra. Priscilla Augusta Monteiro Ferronato (UNIP/São Paulo). 

  

Palestra – Controle Motor, coordenada pela 
Profa. Dra. Paula Favaro Polastri Zago 

(UNESP/Bauru) 

Palestra – Desenvolvimento Motor, coordenada 
pela Profa. Dra. Natália Duarte Pereira Furtado 

(DFisio/UFSCar) 
 

Após as palestras do período da manhã, o evento ofereceu um almoço aos participantes, 

bem como algumas atividades culturais. 
 

  

Almoço oferecido pelo 6º ENPACOM 
 

No período da tarde foi realizada a Sessão de Pôsteres e as mais duas palestras. A 

Palestra - Comportamento Motor e Tecnologia: “Envelhecimento cerebral e treino cognitivo 
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para idosos: Qual a relação com o comportamento motor?” foi proferida pelo Prof. Ms. Lucas 

Pelegrini Nogueira de Carvalho (EERP/USP).  
 

  

Palestra – Comportamento Motor e Tecnologia, 
coordenada pela Profa. Dra. Karina Gramani Say 

(DGero/UFSCar) 

Palestra – Aprendizagem Motora, coordenada 
pela Profa. Dra. Cinthya Walter (UFMA) 

 

Finalmente, a Palestra - Aprendizagem Motora: “Aquisição de habilidades motoras 

como um processo de busca no espaço percepto-motor” foi proferida pelo Prof. Dr. Matheus 

Maia Pacheco (EEFE/USP). 
 

 

 

 

Comissão Organizadora do 6º ENPACOM 
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I Encontro Amazonense de Comportamento Motor 

Manaus, 29 de novembro de 2019 

 

 

 

O I Encontro Amazonense de Comportamento Motor (I ENACOM) foi realizado pelo 

Laboratório de Estudos em Comportamento Motor Humano (LECOMH), da Faculdade de Educação 

Física e Fisioterapia (FEFF) da Universidade Federal do Amazonas no dia 29 de novembro de 2019, 

em Manaus. 

A programação do I ENACOM incluiu palestras, mesas redondas, atividades culturais bem 

como o lançamento do Livro “Produções Discentes: educação especial e inclusiva no contexto 

amazônico”, conforme pode ser conferido nas figuras apresentadas a seguir. 
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A realização do I ENACOM contribuiu para o desenvolvimento regional visto que possibilitou 

a troca experiência com profissionais e pesquisadores regionais e nacionais, atraiu pesquisadores 

para estudos e pesquisas colaborativas no contexto amazônico, e proporcionou aos estudantes da 

Região Amazônica experiências colaborativas. 
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IX Simpósio Mineiro de Comportamento Motor 

Belo Horizonte, 08 e 09 de novembro de 2019 

 

 

O IX Seminário Mineiro de Comportamento Motor (IX 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 08 e 09 de 

novembro de 2019, em Belo Horizonte. 

A programação do VIII SMCM incluiu palestras e mesas redondas bem como apresentação 

de trabalhos no formato de pôster, conforme pode ser conferido nas figuras apresentadas a seguir. 

 

08/11 - SEXTA 
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09/11 - SÁBADO 

  
  

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 

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 

 
8th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support 

5 e 6 de novembro de 2020 | Online Streaming 

 

 
X Congresso Brasileiro de Comportamento Motor 

27-31 de Outubro de 2020 | Online Streaming 

 
SCAPPS 2020AnnualConference 

Montreal, Canadá | Adiado para 2021 

 
6th International Conference Motor Control 2020 

Adiado para 2021 

 

mailto:socibracom@gmail.com
http://www.icsports.org/
http://biomov.ufes.br/cbcm.html
https://www.scapps.org/montreal-2020/
https://motorcontrol.pl/
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BRAZILIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR (BJMB) 

A Brazilian Journal of Motor Behavior (BJMB) publicou no último ano 5 edições, com 

um total de 15 artigos publicados. Em 2020, foram publicadas duas edições, sendo que 

acabamos de lançar a nova edição da revista – volume 14, número 2, 2020 

(https://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/issue/view/55), com novos artigos para a 

leitura, contendo a participação de pesquisadores nacionais e internacionais. Em 2020, já 

publicados 11 artigos. Entre 2019 e 2020, a revista recebeu a submissão de 32 artigos. A primeira 

revisão dos artigos submetidos demorou 33 dias, em média, neste período. Ainda, o tempo para 

aceite do artigo na revista foi de 68 dias, em média, neste período. 

A BJMB tem buscado novas estratégias para aumentar a visibilidade da revista, o 

número de artigos publicados e o impacto dos artigos. Uma destas estratégias foi a inclusão da 

nova seção chamada Current Opinion. Nesta seção são aceitos artigos que fornecem uma 

perspectiva sobre uma questão atual relevante, importante e talvez controversa no âmbito do 

comportamento motor. Esta seção tem como editores os pesquisadores Dr. Tibor Hortobagyi 

(University of Groningen), Dr. Renato de Moraes (Universidade de São Paulo) e Dr. Luis Augusto 

Teixeira (Universidade de São Paulo. 

Outra estratégia foi a inclusão de números especiais. Duas edições especiais foram 

publicadas em 2019: Dynamics of Motor Skill Acquisition e Motor Behavior Application on Sport 

Performance and Rehabilitation. No começo de 2020 foi aberto um edital para a submissão de 

propostas para os números especiais. Duas propostas foram selecionadas 

(https://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/announcement):  

1) Acute effects of exercise on gait control and functionality: editores convidados são os 

pesquisadores Dra. Eliane C. Guadagnin (Universidade Federal do Pampa) e Dr. Felipe P Carpes 

(Universidade Federal do Pampa) 

2) Cognitive and ecological approaches to sports skills acquisition, development and 

assessment: editores convidados são os pesquisadores Dr Rodrigo Aquino (Universidade Federal 

do Espírito Santo), Ms Luiz H Palucci Vieira (Universidade Estadual Paulista), Dr Filipe Manuel 

Clemente (Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo), Dr João 

Cláudio Braga Pereira Machado (Universidade Federal Amazonas) e Dr Gibson Moreira Praça 

(Universidade Federal de Minas Gerais). 

 

https://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/issue/view/55
https://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/announcement
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Esta é uma excelente oportunidade para a publicação de artigos na revista. Caso tenha 

interesse em submeter artigos para os números especiais, entrem em contato com os 

respectivos editores convidados. Ainda, caso tenha interesse de publicar um número especial 

na BJMB, entrem em contato com os editores da revista. 

Finalmente, uma boa notícia para aumentar a visibilidade da BJMB é que a revista está 

em processo de indexação em importantes indexadores, como o Google Scholar, DOAJ, Latindex 

e Redalyc. Esperamos que até o final do ano a revista esteja indexada nestas bases de dados, 

possibilitando aumento no impacto de nossas publicações. 

Para continuarmos nosso caminho para promover a visibilidade da BJMB e a indexação 

em banco de dados internacionais pedimos que você continue submetendo seu artigo para 

revista. Os seguintes tipos de artigos poderão ser submetidos à BJMB: artigos originais, artigos 

de revisão de sistemática, artigos originais curtos, opiniões (Current Opinion) e carta ao editor 

(críticas e tutoriais). Os artigos deverão ser enviados na língua inglesa e a submissão deverá ser 

feita por meio de upload no website (http://socibracom.com/bjmb). Ainda, é recomendado que 

os autores façam um checklist com o intuito de verificar todos os procedimentos necessários 

para a submissão dos artigos (disponíveis no website). 

Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail braz.j.motor.behavior@gmail.com. 

 

Fábio Augusto Barbieri – Diretor Científico  

As submissões de artigos para o BJMB devem ser feitas pelo site 

http://socibracom.com/bjmb/. 

Acesse o site, faça seu cadastro e submeta seu trabalho. Para tanto, confira primeiro as 

instruções aos autores. 

http://socibracom.com/bjmb
mailto:braz.j.motor.behavior@gmail.com
http://socibracom.com/bjmb/
http://socibracom.com/bjmb/index.php/bjmb/about/submissions
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INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

