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Siga o CBCE 

Próximos eventos: 
 
• II Encontro de Educação e Humanidades nas Ciências da Saúde: a Utilidade dos Saberes Inúteis  - 

04 à 05/09 – Porto Alegre(RS) 
• VI Seminário de Educação Física do Pantanal Mato-Grossense – 18 à 21/10 – Cáceres (MT) 
• Congresso Internacional ESCOLA PÚBLICA: Tempos difíceis, mas não impossíveis – 30/10 à 01/11 – 

Campinas (SP) 
 
 
 
 
 

 

Editais abertos 
• MEC seleciona projetos de pesquisa em direitos humanos e diversidade com subsídio de até R$200.000 
• Duas vagas para docente efetivo, com Doutorado, para a Universidade do Vale do São Francisco (PE) 
• Inscrições na CAPES para Projeto Conjunto de Pesquisa em Portugal. 

 
 
 

Departamento de Educação Física da UFPR promove I Pré-
CONBRACE 
O objetivo do evento foi proporcionar à comunidade acadêmica local, acesso ao 
conhecimento das produções elaboradas por pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) que foram aprovadas no XX CONBRACE & VII CONICE. 
 

A SBPC, juntamente a outras 8 entidades representativas das comunidades científica, tecnológica e acadêmica 
brasileiras e dos sistemas estaduais de ciência e inovação enviaram o documento ao presidente da República 
hoje. “Vivemos o risco de sofrer uma grande diáspora científica”, alertam na carta. Clique aqui para ler a matéria 

Movimento Conhecimento Sem Cortes realiza 2ª Marcha Pela 
Ciência no Rio de Janeiro 

Com o tema “O que será o amanhã?”, o evento tem como objetivo pressionar o 
governo a revogar os cortes nas verbas para Educação e CT&I na LOA 2018.  A Marcha 

acontece dia 2 de setembro, em frente ao Museu do Amanhã e tem apoio da SBPC. 
Clique aqui para saber mais. 

Em carta aberta, entidades pedem resolução urgente da crise na CT&I e no Ensino 
Superior 

Inscrições para o Prêmio Professores do Brasil é prorrogada até dia 4 de setembro 
O Prêmio “convida todos os professores de escolas públicas da educação básica a se inscreverem enviando 

um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos” são seis categorias, com prêmios em 
dinheiro e viagens. Mais informações, clique aqui. 
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