BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE
Curitiba-PR, sexta-feira, 16 de setembro de 2016.
ANO 04, N.17
ANIVERSÁRIO DE 38 ANOS DO CBCE
No próximo dia 17/09 o CBCE está comemorando o seu trigésimo oitavo aniversário. Criado em 1978, o
Colégio tem uma trajetória construída com muita luta, resistência e participação ativa nos debates e decisões
que cercaram e continuam cercando a Educação Física e as Ciências do Esporte no Brasil. Caracterizada por
sua forma de organização democrática e participativa, não sendo diferente em mais uma data comemorativa, a
Direção Nacional convida a todos os associados para participarem da celebração de mais este ano de
existência e vitalidade. A DN pede que os associados sintam-se a vontade para mandarem vídeos curtos
contando um pouco de como o CBCE fez/faz parte da sua vida acadêmica. Participem!!! Vamos celebrar a
existência e a resistência dessa instituição tão importante e representativa para a nossa área no país. Vida
longa ao CBCE! Parabéns para nós, para vocês e para todos que fazem parte dessa história de 38 anos!

CONVITE À PARTICIPAÇÃO E INCENTIVO AO BOLETIM DO CBCE
A Direção Nacional e a Direção de Comunicação do CBCE convidam a todos os associados
do Colégio a contribuírem e participarem da construção quinzenal deste Boletim. Entendendo
que este é mais um espaço de divulgação, visibilidade e de circulação de informação das
ações do Colégio e dos seus associados, ressaltamos a importância de mantermos uma
lógica de cultura participativa na veiculação deste importante e potente meio de comunicação
que temos mantido ativo na nossa gestão. Convidamos a todos os associados, de norte a sul
do país, para nos enviarem propostas de pauta, materiais de divulgação de eventos, editais
de concursos, de vagas para pós-graduação na Educação Física e áreas afins, etc.
Ressaltamos com isso que o Colégio está de portas abertas!!! Sejam Bem-vindos!!!

CONGRESSO SULBRASILEIRO DO CBCE
O VIII Congresso SulBrasileiro do CBCE aconteceu na última semana, de 8 a 10
de setembro, na UNESC em Criciúma/SC e foi um sucesso. Com mais de 200
inscritos, o congresso regional sul contou com auditório lotado durante as
conferências e com discussões aprofundadas acerca dos novos marcos legais para
a Educação Física, o Esporte e o Lazer no Brasil (Diretrizes Curriculares Nacionais,
Base Nacional Comum Curricular e Sistema Nacional de Esporte). No fim, o evento
terminou com uma avaliação positiva da organização e realização, e já encaminhou
a escolha do local para o IX SulBrasileiro, a ser realizado em 2018 na UNIVATES,
em Lajeado/RS.

CBCE NO CNE E NA CAPES
Na última semana, o CBCE esteve representado por nossa presidente, Prof. Simone Rechia, em duas
importantes reuniões, uma no Rio de Janeiro, no Conselho Nacional de Esporte (CNE) e outra em
Brasília, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). A primeira, no
dia 06/09, teve como pauta a Lei de Incentivo ao Esporte, o Estatuto do Torcedor, o Plano Nacional de
Esporte e uma discussão sobre o Legado Olímpico. A segunda no dia 13/09, no Ministério da Educação,
contando com a companhia do Prof. Dr. Vicente Molina Neto (UFRGS), a reunião foi com a nova direção
de avaliação da Capes para a entrega do relatório processual do VI Fórum de Pós-graduação do Colégio
e III Fórum de Pesquisadores das subáreas sociocultural e pedagógica da Educação Física.

EDUCAÇÃO FÍSICA E MÍDIA NA UFRN / CARTA DA ADIESEF/RS
Com a organização e realização do LEFEM – Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e
Mídia, coordenado pelo Prof. Allyson Carvalho de Araújo, esta semana acontecem dois eventos sobre
a relação Mídia e Educação Física na UFRN, ambos com a participação do Prof. Alan Queiroz da
Costa, doutorando da ECA/USP. // A pedido do Prof. Dr. Ednaldo Pereira Filho (UNISINOS), CBCE
divulga carta aberta da ADIESEF/RS contra extinção do Bacharelado em Educação Física.
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