Boletim do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte

Associado à SBPC

Porto Alegre, 1 de agosto de 2018. Ano 6. nº14
CBCE na Reunião Anual da SBPC 2018
A Reunião Anual da SBPC aconteceu do dia 22 ao dia 28 de julho de 2018, na UFAL e o CBCE esteve
presente mais uma vez! A programação do CBCE contou com minicursos, com a conferência “Corpos e
culturas afro e indígena na dimensão das Ciências do esporte no Brasil”, com a conferência:
"Responsabilidade social das Ciências do esporte e educação física para o acesso democrático a
diferentes práticas corporais", com um encontro do CBCE e com a nossa Assembleia Geral! E você,
associad@? O que achou das nossas atividades? Estaremos em breve nos encontrando de novo!

Manifestação do CBCE sobre a MP 841/2018
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE, diante da MP 841/18, que dispõe sobre o Fundo Nacional
de Segurança Pública e versa sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias, vem externar ao
Ministério do Esporte e à comunidade científica sua compreensão da necessidade de sua manifestação
pública a respeito daquilo que entendemos se constituir em mais uma inequívoca demonstração de ataque
à Carta Magna brasileira, neste particular naquilo que ela expressa em relação ao acesso ao Esporte e Lazer
como direitos inalienáveis dos brasileiros e brasileiras. Clique aqui e confira o manifesto.

Eleições CBCE - RJ
A chapa “Democracia, Diversidade e Diferença” é candidata a assumir a gestão da Secretaria
Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte no Rio de Janeiro (CBCE-RJ), no biênio
2018/2020. Venha conhecer sua equipe e suas propostas!

Nova Secretaria do CBCE-SC
A Chapa "COMPROMISSO, PLURALIDADE E RENOVAÇÃO" venceu as eleições para a Secretaria do
CBCE-SC!! Boas energias e muito sucesso à nova Secretaria!!! Clique aqui e confira como foi a eleição
através do Relatório da eleição da Estadual de Santa Catarina.

Editais abertos
Mestrado em Educação Física da UTFPR - Inscrições são abertas no mês de Setembro - Duas linhas de pesquisa: “Atividade
física e saúde” e “Exercício e esporte”..

Próximos eventos
IV Seminário Internacional de Circo - Inovação e Criatividade – Submissões de trabalho até 30 de agosto de 2018 – 14 a 16 de
dezembro de 2018, São Paulo.
III Seminário Trabalho e Lazer – 27 de agosto – Feira de Santana.
Congresso Regional de Educação Física - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 24 a 26 de outubro de 2018.
X Seminário de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional no campo da Educação Física e V Congresso Internacional de Formação
Profissional – 18 a 20 de outubro de 2018 - Faculdade de Educação Física e Dança - UFG, Goiânia/GO.
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