Memória da Reunião do LaboMidia no VI ENOME
Aracaju/SE, 12 de agosto de 2016
Presentes: Sérgio Dorenski e equipe LaboMidia/UFS (Carlos Alexandre, Thiago
Machado, Elaine Fontes, Manoel Messias, Mateus Henrique, Enderson Santos, Fábio
Costa, José Theodoro, José Rodrigo), Cristiano Mezzaroba, Luciana Fiamoncini, Cristiano
(PoA), Messa, Bia, Antonio, Angelo, Mira, Silvan, Diego, Márcio, Nailene e Cesar Leiro.
1. Avaliação do ENOME

a) Inscritos: 197; 31 trabalhos inscritos, 29 apresentados; presença média de 50
pessoas.
b) Muitos elogios ao evento e à organização geral, disponibilidade e acolhimento
por parte do grupo da UFS.
c) Abertura muito boa, memória dos encontros, espetáculos culturais muito
impactantes.
d) Na Abertura, antes do Chefe do DEF falar, deveria ter uma fala sobre o
LaboMídia o que evitaria os demais palestrantes tornarem-se repetitivos.
e) Sessão de pôsteres muito boa, com participação da comunidade acadêmica.
Local foi considerado adequado porque deu visibilidade.
f) Lamentada a pequena participação dos inscritos na programação das mesas.
g) Considerada adequada a alternância de eventos maiores e de eventos mais
internos. A ocasião deve indicar o modelo a ser seguido em cada um.
h) Na medida do possível, evitar duas mesas no mesmo turno.
i) Na organização, procurar fazer ementa de cada mesa, para orientar a
participação dos convidados.
j) Lançamento de candidaturas para o VII ENOME/2018 – Caiobá/PR e
Natal/RN.
Observação: Uma possibilidade: Natal/2018 e Caiobá/2020. Vamos decidir por email?
2) Balanço das atividades dos Grupos:
a) Giovani expressou preocupação com o excesso de demandas para o Rogério
(Florianópolis), com a coordenação do grupo, do Centro da Rede CEDES, além das
atividades docentes normais; pede que o pessoal de Florianópolis o auxilie mais
participando no cotidiano do laboratório e, na medida do possível, assumindo tarefas e
responsabilidades.
b) Giovani alertou para a questão do financiamento de algumas atividades do
grupo, como a revista Motrivivência e o Repositório Vitor Marinho (este já não tem mais
verba para manutenção); há risco de atrasos e suspensão de atividades.

c) Diego informa que retornou à UFSJ somente agora, que pretende se organizar
no segundo semestre para retomar as atividades do LaboMinas em 2017
d) Messa está afastado, volta em outubro, também pretende dar mais gás a partir
de 2017; tem boas expectativas porque agora há o curso de Educação Física em Caoibá

e) UFS tem tocado os projetos coletivos de pesquisa e está aguardando liberação
da verba do Centro Rede CEDES; apesar disso, mantem a publicação do jornal do
LaboMidia. Está se reestruturando e se ampliando e o ENOME serviu para garantir esse
movimento.
f) Na UFPR/Ctba. está se constituindo uma espécie de subgrupo no grupo da
Dora; inclusive há boas perspectivas para que outras pessoas tentem a pós-graduação
por lá, tem havido interesse de docentes em contar com pessoas oriundas do LaboMidia.
3) Projetos e Perspectivas:
a) Incentivo a orientações e elaborações colaborativas envolvendo pósgraduandos e graduandos de forma interinstitucional.

b) É fundamental que os doutores do LaboMidia se credenciem em programas de
pós para ampliar grupo e assegurar continuidade aos alunos de graduação que fazem
parte do grupo. Sugestão é que cada doutor faça um planejamento de médio prazo (até 2
anos), com publicações que possibilitem seu credenciamento, e invista nisso.
Igualmente, foi sugerido que façam produções colaborativas entre eles.
c) Também se destacou a importância do LaboMidia atuar de forma integrada
com outros grupos de pesquisa e, sobretudo, que apoiem as ações do CBCE nas suas
regiões e atividades.

d) Atualizar página do grupo (atualização no CNPq até 30/setembro), incluindo e
retirando membros (responsabilidades dos coordenadores dos núcleos), atualizando
sua apresentação pessoal, etc.
e) Sugestão: criar na pagina um espaço para dispor links de outros grupos de
pesquisa, periódicos, eventos, etc.
Para constar (não foi falado): lançamento de dois livros do grupo durante o evento:
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