
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Retrospectiva do CBAFS 

 Em sua décima-primeira edição, que retrata 20 nos de existência, o Congresso 

Brasileiro de Atividade Física e Saúde esteve em Florianópolis, SC. Quanto à temática, 

escolhemos abordar e debater sobre “Evidências e boas práticas”, e assim, desafiamos 

a todos e todas presentes nesta edição a nos contarem suas vivências, a acolher a 

experiência do outro e juntos buscar respostas para situações complexas, pois não há 

mais tempo para fragmentações; precisamos exercitar o olhar  para aquilo que nos 

conecta, especialmente nas diferenças. Para proceder com tamanha engenharia foi 

necessário unir forças, lideranças e uma comissão com mais 60 integrantes.  

 Este congresso deve ser lembrado como a união e mundos, sejam eles quais 

forem! Ligados por uma ponte, que permite o ir e vir, que acredita na possibilidade de se 

ter líderes trabalhando juntos por uma causa comum. Com tantos líderes numa comissão 

organizadora, tínhamos tudo para não dar certo; contudo, o que observamos foi que cada 

líder lembrou que somente com liderança se atravessa a ponte, que é possível atravessá-

la em grupo, e que se desgarrar e estar sozinho no outro lado não faz o menor sentido, 

principalmente quando se pode compartilhar a beleza do caminho. Assim acolhemos 

quase 1000 congressistas e 50 convidados nacionais e internacionais. 

 Em nome da Comissão Organizadora, agradeço a todos e todas que retornaram 

à Ilha da Magia para prestigiar e tornar o XI CBAFS um evento para ser lembrado por 

mais uma década. 

Kelly Samara da Silva 
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A trajetória do CBAFS: os primeiros 21 anos. Com o avanço do campo científico houve 

um pensar em questões mais relacionadas à Atividade Física e saúde Esta ideia partiu 

do professor Drº. Markus Vinícius Nahas do departamento de Educação Física da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Dando início as edições do Congresso 

Brasileiro de Atividade Física e Saúde. 

 

I EDIÇÃO 

 Tema: Promoção de um estilo de vida 

 ativo: da criança ao idoso 

 Local Florianópolis – SC 

 Instituição promotora UFSC 
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II EDIÇÃO 

 Tema: Atividade física, aptidão física e saúde: evidências científicas e aplicações.   

 Local Florianópolis – SC   

 Instituição promotora UFSC 

 

III EDIÇÃO 

 Tema: Promoção da atividade física: da pesquisa à ação.  

 Local Florianópolis – SC  

 Instituição promotora UFSC 

 

IV EDIÇÃO 

 Tema: Atividade física, saúde e bem estar: na escola, na empresa e na comunidade. 

 Local Florianópolis – SC  

 Instituição promotora UFSC 

 

V EDIÇÃO 

 Tema: Qualidade de vida, atividade física e lazer. 

 Local Florianópolis – SC  

 Instituição promotora UFSC 

 

VI EDIÇÃO 

 Tema: Interdisciplinaridade na promoção de estilos de vida saudáveis  

 Local Florianópolis – SC  

 Instituição promotora UFSC 

 

VII EDIÇÃO 

 Tema: Atividade física no SUS: da atenção básica às ações intersetoriais. 

 Local e Porto de Galinhas – PE  

 Instituição promotora UPE 

 

VIII EDIÇÃO 

 Tema: Atividade física e saúde: da concepção ao envelhecimento. 

 Local Gramado – RS  

 Instituição promotora UFPEL 

 

IX EDIÇÃO 

 Tema: Pessoas ativas, cidades saudáveis. 

 Local Curitiba – PR  

 Instituição promotora PUCPR 

 

X EDIÇÃO 

 Tema: Desigualdades, atividade física e saúde no Brasil 

 Local São Luiz – MA 

 Instituição promotora UFMA 
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 XI Congresso Brasileiro de Atividade Física & Saúde – CBAFS 2017 

 

                       
      Comissão Organizadora do XI Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde 

 

O XI Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde retornou a sua cidade de origem. Foi realizado pelo 

Núcleo de Pesquisa em atividade Física e Saúde (NuPAF), no período de 14 a 17 de novembro de 2017, com a temática 

“Evidências e Boas Práticas em Atividade Física e Saúde: Como Estabelecer a Ponte?” 

O retorno foi em grande estilo, o NuPAF contou com uma comissão organizadora de quase 60 pessoas 

(professores e alunos da graduação e da pós-graduação em Educação Física que se dedicaram integralmente para a 

realização deste evento. Aproximadamente 1000 participantes estiveram em Florianópolis, bem como inúmeros 

convidados nacional (48) e internacional (6) envolvidos com workshops, cursos, colóquios, mesas-redondas e 

conferências. Em sua programação científica, o evento contou com apresentações de pôsteres (543), comunicação 

oral (72) e rodas de conversa (24). O resultado da avaliação do evento indicou que aproximadamente 91% dos  

respondentes (235) consideraram o evento como bom ou ótimo de maneira geral.  

Agradecemos a todos os participantes! 

 

     
 

Confraternização da Comissão Organizadora do XI Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde 

 

2017 

XI  

Edição 
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Disciplinas do 3º Trimestre com convidados externos 

 

De 20 a 24 de novembro, a Profa. Dra. Kelly Samara Silva ministrou ao lado da convidada internacional Profa. 

Dra. Jo Salmon (Deakin University de Melbourne, Austrália) a disciplina “Estudos avançados em Atividade Física 

Relacionada à Saúde”. A passagem da Jo Salmon pelo PPGEF foi de grande relevância acadêmica, como relatou a 

aluna de doutorado Jaqueline Aragoni: 

 

 

   
            

 

 

De 20 a 23 de novembro, a Prof. Dr.Michel Milistetd foi responsável pela disciplina “Estudos avançados em Teoria 

e Prática Pedagógica”, a qual foi ministrada abordando o assunto como escrever e publicar artigos em periódicos 

internacionais de alto impacto, pelo convidado externo Prof. Dr. Philipe Barreto da University Hospital of Toulouse, 

Toulouse, France. A aluna de doutorado Sofia Wolker Manta relatou sua experiência na disciplina:  

 

 “A temática da aula esteve centrada no principal objeto de estudo 

da professora Jo Salmon: programas de intervenções para 

fomentar a prática de atividade física e redução de comportamento 

sedentário em crianças e adolescentes. Os encontros nos 

permitiram ampliar nosso escopo de conhecimento em diversos 

aspectos, como por exemplo teorias de mudança de 

comportamento, modelos de intervenções, implementação e 

avaliação de programas. Uma experiência de grande valia, a qual 

contribuiu para expandir nosso olhar para além da realidade 

brasileira.” 

 

Jaqueline Aragoni | Aluna de doutorado 

 

 
 
"A disciplina do professor Philipe foi bastante pertinente na 
discussão sobre o impacto das produções acadêmicas no 
âmbito internacional. A sistematização do conteúdo propôs 
a elaboração de um artigo científico, onde os tópicos foram 
minuciosamente detalhados a cada encontro. O 
desenvolvimento desta atividade no decorrer das aulas foi 
de grande aprendizado e boas trocas de experiências entre 
o grupo. Agradecemos ao professor pela oportunidade e 
compartilhamento dos seus conhecimentos, na qual nos 
proporcionou novos olhares e desafios em nossas 
produções". 
 

Sofia Wolker Manta | Aluna de Doutorado 
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De 04 a 08 de dezembro, a Profa. Dra. Kelly Samara Silva também foi responsável pela disciplina “Métodos 

avançados de Pesquisa em Atividade Física e Saúde”, a qual foi ministrada abordando o assunto Revisão Sistemática e 

Meta-Análise em Atividade Física, Lazer e Esporte, pelo convidado externo Prof. Dr. Paulo Henrique Guerra da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. A aluna de doutorado Paula Sandreschi relatou sua experiência na disciplina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte 2017 - CELAFISCS 

De 05 a 07 de outubro, 9 membros do NUPAF, dentre eles, 3 professores, 3 doutorandos, 2 mestrandas e 1 graduando 

prestigiaram a 40ª Edição do Celafiscs, que aconteceu na cidade de São Paulo. O membro do NUPAF Luís Malheiros, 

aluno da Iniciação Científica comentou sobre sua primeira experiência em evento:  

 

 
 

“O CELAFISCS foi meu primeiro congresso fora da 
região Sul do país. Ter a oportunidade de participar 
dele foi muito importante para minha formação 
acadêmica, pois me possibilitou conhecer e ouvir 
pesquisadores que são referências na área, como por 
exemplo, Pedro Hallal e Ekuland Ulf. Apesar de ter 
observado alguns pontos que poderiam ser melhores 
quanto à estrutura e programação, posso dizer que a 
experiência foi de muita valia para conhecer 
referências na linha de pesquisa da epidemiologia e 
poder comparar nosso modo de agir e pensar com a 
comunidade científica perante à pesquisa.” 

Luís E. Malheiros | Aluno de Iniciação científica 
 

 

 

“A disciplina ministrada pelo professor Paulo Henrique Guerra foi enriquecedora e extrapolou seu tema principal. 

Nos fez refletir sobre sempre pensar no porquê de realizar uma pesquisa, lembrando do impacto disso na vida das 

pessoas, mas sempre mantendo o rigor e coerência metodológica. Além disso, nos foram repassados 

conhecimentos essenciais sobre revisão sistemática e meta-análise que contribuirão para o trabalho final e 

caminhada acadêmica de todos os alunos. Enfim, foi uma semana excelente, de muito aprendizado e interação com 

os colegas do PPGEF! “ 

Paula Sandreschi | Aluna de Doutorado 
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Data 
 

Evento Deadline 

18 a 20/04/18 X Congresso Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício (Curitiba) 16/02/18 

16 a 19/05/18 VII CONBRAMENE (Londrina) 28/02/18 

3 a 6/06/18 International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity – ISBNPA (Hong Kong) - 

26 a 29/07/18 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (RJ) 21/02/18 

25 a 28/09/18 17º Congresso de Ciência do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa (Manaus) - 

15 a 17/10/18 7th ISPAH Congress. (Londres, Inglaterra) 15/01/18 

14 a 17/11/18 15th International Congress of Behavioral Medicine (Santiago, Chile) 15/01/18 

3 a 4/12/18 20th International Conference on Behavioral Nutrition and Physical Activity (Sydnet, Australia) 01/02/18 

Ano que vem no NuPAF 

 

Oficinas Científicas: voltadas à produção de artigos com objetivo de qualificar estudantes da graduação e pós-

graduação vinculados ao Núcleo acontecerá todas as terças-feiras, das 08hs00 às 10hs00 a partir do dia 26/02. 

 

Boletim NuPAF 
Publicação do Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde 

Coordenação: Kelly Samara da Silva 
Produção: Gabrielli Thais de Mello, Margarethe Thaisi Garro Knebel, Róger 

Centro de Desportos, Sala 48, Campus Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina. 
http://nupaf.ufsc.br/ / nupaf@contato.ufsc.br / (048) 3721-8519 / VOIP (048) 3721-6240  

 

X Congresso Brasileiro de Epidemiologia 

Aconteceu em Florianópolis o X Congresso Brasileiro de Epidemiologia entre os dias 07 e 11 de outubro, cujo tema 

principal foi: Epidemiologia em Defesa do SUS: formação, pesquisa e intervenção. O congresso promoveu diálogo sobre 

diversas esferas da saúde e através de variadas formas de comunicação. Muito se debateu sobre o fortalecimento e 

resistência do SUS com destaques nacional e internacional. Alguns integrantes do NuPAF prestigiaram o evento. A aluna 

de mestrado Margarethe Knebel, vinculada ao Núcleo destacou que: 

 

  

 
            

 

Próximos Eventos 

http://nupaf.ufsc.br/
mailto:nupaf@contato.ufsc.br

