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PERÍODO DE ELEIÇÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCE
Está aberto o processo eleitoral de três secretarias estaduais do CBCE,
Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Para a secretaria de São Paulo
a urna está aberta desde o dia 21/11 e vai até o dia 21/12 para votação. A
chapa única inscrita, “Novos Horizontes”, é liderada pela Prof. Dra. Elaine
Prodócimo da FEF/Unicamp. Para as eleições de Pernambuco a urna está
aberta para votação no período de 01/12 a 07/12 e a chapa única inscrita, “Do
litoral ao sertão”, é liderada pela Prof. Ms. Kadja Michele Ramos Tenório da
UPE. Já para a secretaria do Rio Grande do Sul o período de urna aberta será
de 11/12 a 13/12. As inscrições de chapa para a secretaria gaúcha se
encerram hoje. A Diretoria Nacional agradece o interesse neste trabalho
colaborativo e se coloca a disposição para auxiliar e acompanhar esse
processo eleitoral. A DN relembra que para o associado estar apto a votar é
preciso estar com a anuidade de 2016 paga. Acesse os processos eleitorais.

1º ENCONTRO NACIONAL DA RECE CEDES ACONTECE EM GOIÂNIA
O 1º Encontro Nacional de pesquisadores de Políticas Públicas em Educação Física, Esporte e
Lazer vai acontecer em Goiânia, de 15 a 17 de dezembro de 2016. O evento foi adiado devido a
um atraso na descentralização do recurso por parte do Ministério do Esporte e também em respeito
a ocupação dos estudantes na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás.
Entre os palestrantes convidados estão os professores Simone Rechia (UFPR), Fernando
Mascarenhas (UnB), Bárbara Schausteck de Almeida (UFPR), Wilson Lino de Souza (UFG), Luis
Fernandes Dourado (UFG – a confirmar), Marcos Garcia Neira (USP) e Paulo Ventura (UEG). Para
saber mais sobre o evento e fazer a sua inscrição acesse o site oficial do evento.
SECRETARIA ESTADUAL DO CBCE-BAHIA REALIZOU EVENTO
Nos dias 24, 25 e 26 de novembro aconteceu em Salvador, Bahia, a 15ª Jornada
Pedagógica do CBCE – Bahia e o Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
do Estado da Bahia. A programação contou com uma conferência de abertura,
duas mesas redondas, apresentação de trabalhos e painel literário com autores
de livros. Contando com a colaboração entre a Universidade Estadual de Feira de
Santana, a Universidade do Estado da Bahia e a Universidade Federal da Bahia,
o evento teve como tema central, “Políticas, Práticas Corporais e Experiências
Formativas”. A DN parabeniza a iniciativa da secretaria estadual da Bahia.
REVISTA MOTRIVIVÊNCIA LANÇA NOVA EDIÇÃO E CONVIDA PARA SESSÃO TEMÁTICA
SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
A revista Motrivivência publicou nova edição neste último mês de novembro. Em seu 49º número, a
Motrivivência mantém a sua tradição, foco e escopo relacionados às áreas pedagógica e sociocultural
respeitando e atendendo a rica diversidade e a latente pluralidade temática da Educação Física. Nesta
edição é possível encontrar textos que tratam de temas como saúde, políticas públicas, formação de
professores, gênero, entre outros. Além disso, a DN aproveita para parabenizar a comissão editorial pela
manutenção do seu posicionamento político e crítico através do editorial desta edição. A comissão editorial
também convida a comunidade acadêmica para submeter textos ao Dossiê Temático, “O “Novo” Ensino
Médio: há lugar para a Educação Física?”. Agradecemos e desejamos toda sorte em 2017 para a Motri.
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