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Vai começar o VII Fórum de Pós-Graduação em Ciências do Esporte & IV ´Fórum de
Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física
O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro de 2017, na Faculdade de
Educação Física da Unicamp com o tema “A produção de conhecimento e a
Educação Física no Ensino Médio”. Haverá transmissão ao vivo do debate entre
coordenadores. Para saber mais, clique aqui.

Lançada chamada pública para avaliadores de livros didáticos
O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União, chamada
pública para a candidatura de professores interessados em participar da etapa de avaliação
pedagógica das obras inscritas no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019. Para saber mais
clique aqui

PEC que acaba com gratuidade na graduação em universidades públicas chega à
Câmara
Chegou à Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição que permite que as
universidades públicas cobrem de estudantes com condições financeiras de arcar com os custos do
ensino. A PEC 366/17 aguarda relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que irá
analisar a admissibilidade da matéria. Para ler mais, clique aqui.
-

Lançamento do Relatório do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD)
Além de oferecer elementos para que se conheça a realidade brasileira acerca do acesso às atividades
físicas e esportivas, o relatório propõe importantes princípios que podem ajudar na condução de
políticas públicas de esporte e lazer, em diferentes âmbitos. O lançamento do Relatório será realizado no
dia 10 de NOVEMBRO de 2017, às 9:00hs, na Sala de Seminários da Escola de Educação Física, Fisioterapia
e Dança (ESEFID). Para ler mais clique aqui

Editais abertos
• 3 Vagas para docente efetivo na Universidade de Pernambuco
• Vagas para Professores-visitantes na Universidade Federal da Bahia

Próximos eventos:
•
•
•

IX CNEF - Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal - De 07 à 11 de novembro
de 2017. Recife –PE. Brasil
XI Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. De 14 à 17 de Novembro de 2017. Florianópolis –
SC. Brasil
I Congresso de Atividade Física Adaptada da cidade do Porto. 2 e 3 de fevereiro de 2018. Cidade do
Porto. Portugal.
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