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Siga o CBCE

Associado à SBPC

Prorrogação para as inscrições nos Minicursos

Já fez sua inscrição nos Minicursos do CONBRACE? Diante da disponibilidade de vagas de alguns dos 
minicursos, a Comissão responsável decidiu prorrogar o prazo de inscrição para até o dia 06 de setembro. 

Já aqueles que tiverem realizado a inscrição anteriormente, pedimos, por gentileza, que aguardem o 
término do prazo de prorrogação, pois é quando repassaremos todos/as os/as inscritos validados/as aos/às 

responsáveis pelos minicursos, a fim de que possam entrar em contato para informarem acerca dos 
possíveis detalhes das atividades.

Estamos 
ansiosos para 
te encontrar!

Já conferiu a 
programação do

nosso evento?

Mapa de Orientação para o Campus Universitário da UFRN

O CONBRACE/CONICE 2019 se aproxima e, convidamos você, a conhecer um pouco da estrutura do 
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, que recebe entre 16 e 
20 de setembro de 2019 cerca de 1.700 congressistas. Clique aqui e confira o mapa completo.

Edição especial

Lançamento de livros: Aventuras e contos em Educação Física

Invitamos a todos a, no dia 17 de setembro, participar, prestigiar e aprender com nossos colegas que tanto 

dedicaram e dedicam a produção, publicação e lançamento de seus livros. Livros estes que sem dúvidas 
vem para somar e contribuir para o fortalecimento da Educação Física. São inúmeras as publicações e 

lançamentos, assistindo assim aos mais diversos interesses. Confere mais informações no site do evento.

http://www.ufrgs.br/esef/site/
https://www.facebook.com/pages/COL%C3%89GIO-BRASILEIRO-DE-CI%C3%8ANCIAS-DO-ESPORTE-CBCE/222713957784769
http://cbce.hospedagemdesites.ws/conbrace2019/elementor-1150/
http://cbce.hospedagemdesites.ws/conbrace2019/elementor-870/

