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Siga o CBCE

Próximos eventos

Congresso - Nordestino de Ciências do Esporte - FAMETRO - 16 – 18 Maio DE 2018

VIII Seminário do - ProEFE - UFMG, Belo Horizonte - 27  a 29 de junho. Inscrição de trabalhos: 23/04 a 21/05

XV Congresso Espírito- -Santense de Educação Física: Políticas Públicas, Conhecimento & Intervenção – 9 a 11 de outubro 
de 2018

Editais abertos

Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) – 4 a 15 de Maio de 2018

Concursos Públicos de nível Superior – Área de Educação Física – Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG) – Inscrições até 10 de 
Maio de 2018

Processo Seletivo da Universidade Estadual de Londrina (PR) – Inscrições até 15 de Maio

40 anos de Revista Brasileira de Ciências do Esporte

Associado à SBPC

Manifestação do GTT Escola do CBCE sobre a BNCC do Ensino Médio

O edital para inscrições das chapas de eleição da Secretaria Estadual do Paraná estão encerradas. Recebemos 
a inscrição de uma proposta para nova Gestão no período de 2018-2019: A Chapa “Renovação e modernidade 
para romper as fronteiras entre Pesquisa, Ensino e Extensão” apresentou suas propostas. Clique aqui e 
conheça. Lembramos que o período de votação conforme o referido edital é: 22/05/2018 à 29/05/2018 –
Período de votação em urna eletrônica. Venha conhecer, dialogar e votar no futuro do CBCE Paraná.

O CBCE parabeniza a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) pelos seus 40 anos de 
produção. A RBCE cresce cada vez mais academicamente, sem perder de vista sua importância para a 
construção de uma renovada educação física/ciências do esporte no Brasil. A edição número 40.1 já 
está disponível, clique aqui e confira. Agradecemos a equipe editorial que desenvolveu um trabalho 
com bastante dedicação e qualidade e desejamos sucesso e uma excelente temporada para a nova 
equipe de editoria! Vida longa à RBCE!

.

Conheça as propostas da chapa inscrita para a eleição do CBCE-PR

O Colégio Brasileiro de Ciências Esporte, ouvindo o Comitê Científico do GTT Escola, emite o manifesto sobre a Base Nacional 
Curricular Comum para o Ensino Médio. “Manifestamos que a BNCC do Ensino Médio não nos representa e que as 

implicações desse projeto de sociedade do qual o referido documento faz parte é uma ameaça ao enfrentamento das 
desigualdades e injustiças sociais e curriculares, ao projeto de ensino crítico e inclusivo de fato para os estudantes do Ensino

Médio brasileiro e para nossa também jovem e tão sonhada democracia”. Leia o manifesto na íntegra.

Curso de Especialização em Política e Gestão Pública de Esporte e Lazer

Estão abertas as inscrições para a seleção do Curso de Especialização em Política e Gestão Pública de 
Esporte e Lazer, pela Universidade Federal do Maranhão. As inscrições presenciais acontecerão até o dia 14 

de Maio de 2018, no horário das 13h às 17h, na sala do Centro da Rede CEDES/GEPPEF - São Luís - MA.
Clique aqui e saiba mais detalhes através do edital.

http://www.ufrgs.br/esef/site/
https://www.facebook.com/pages/COL%C3%89GIO-BRASILEIRO-DE-CI%C3%8ANCIAS-DO-ESPORTE-CBCE/222713957784769
https://www.facebook.com/CBCE-Secretaria-Cear%C3%A1-provis%C3%B3ria-125572551594075/
https://www.facebook.com/events/1759927974068723/
http://congressos.cbce.org.br/index.php/15Conesef/15Conesef
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifes-abre-periodo-de-inscricoes-para-processo-seletivo-de-professores
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/abertas-as-inscricoes-de-tres-concursos-publicos-oferecidos-pela-ufv-mg
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/uel-pr-retifica-o-edital-do-processo-seletivo-para-professores
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Proposta chapa CBCE-PR 2018-2019.pdf
http://www.rbceonline.org.br/pt/
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Manifestacao do GTT escola.pdf
http://www.geppef.ufma.br/?p=732

