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Siga o CBCE

Seja bem-vindo, 2019!

Carta Programa do CBCE-SP

Associado à SBPC

Editor Adjunto da RBCE é escolhido como personalidade do ano em Brasília

O ano está terminando, e se aproxima também o fim da atual gestão do CBCE-SP.
O CBCE-SP agradece em carta aberta o apoio que recebeu durante os últimos dois anos e deixar um convite para que 

todas e todos conheçam as propostas para mais uma gestão. Clique aqui e confira a carta.

Vamos começar a nos organizar??? Considerando o corpo como elemento central nos debates da Educação 
Física e Ciências do Esporte faz-se necessário indagar sua potência política, estética, ética e pedagógica e, 
assim, compreendê-lo como ponto de partida fecundo para diversos caminhos na produção do 
conhecimento da área e para os enfrentamentos em tempos de crise. Portanto, a pergunta que ecoa, nesse 
momento, é: o que pode o corpo em tempos de controle, regulação e perda de direitos? Confira na íntegra a 
carta de apresentação do evento.

Ansiosos para o próximo CONBRACE?

Olá, associados!
Perceberam como nosso 2018 foi agitado? Então, se preparem para passar 2019 com a gente!
Este ano é ano de CONBRACE! Teremos também nossos eventos regionais, encontros na SBPC, publicações na RBCE, o 
Fórum de Pós CBCE e Fórum Subáreas Sociocultural e Pedagógica e muito mais!
Confiram nas nossas notícias cada detalhe!! Boas festas para todos nós e que 2019 seja ainda melhor!
Acesse o nosso site.

Editais abertos

- inscrições para o processo seletivo de bolsista para o Programa Nacional de Pós Doutorado/CAPES

O editor adjunto da RBCE, Prof. Lauro Lauro C Vianna, foi escolhido pelo jornal Correio Braziliense como 
personalidade do ano na área da ciência por ter sido o primeiro brasileiro a receber prêmio internacional em fisiologia 

integrativa. Instituída em 1998, a premiação leva o nome de Arthur Guyton (1919-2003), autor do livro Tratado de 
Fisiologia Médica – referência nas escolas médicas – e um dos inovadores da área de fisiologia cardiovascular.

Próximos eventos

• III Seminário Educação, Práticas Corporais e Direitos Humanos – UFPA Auditório Central

• Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar – Universidade Estadual de Londrina

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/CBCESP/photos/pcb.1955239331234593/1955238847901308/?type=3&theater
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Tema e Ementa Conbrace 2019!!.pdf?fbclid=IwAR2OBETWL6RAaVqBdHdRgT7-UhK49dwi73bJ0O0m8OJEuPYBC342Wg-LMrA
http://www.cbce.org.br/associado-login.php
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Edital Pnpd _1_2019.pdf?fbclid=IwAR3DbN9lh9yhvBoN_M9PhB7Ns5oerboOL2SCwYrbc6ksIRbZPSrp7KAnzy0
https://www.facebook.com/lauro.c.vianna?__tn__=KH-R&eid=ARBYf4aSPh_soLg_cXMZAWjbb_tv1v5nYh5JvEm2uF7Xzbkiyb0kYAd_rNaNgFxKXSHsby5mKgjmb_pq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-uYyRwicZ1RsdKxWnUvd_dqB3L85xQEHY7F_g7qG9UpqjaViSR8qjMOsPZJFRRctnUIEuvQTMzcY_2rIJ25muhy61entf0pTaCICo3NOfiy_zIVP__nNcKxaPhKjk-ratiFybZ2YAV4cx2XPSGworg_rszyfKsxaozyF6P5mWzkUkgqCjkbt3_xQW2K3jB5SFUyp8JDriEVMEXj-MTyUJgLWLNqMNRZPT-U0CgsfN3kolZIiNF0aXvSNbuY9zdPx1itEhW9hDkg0givM3zp0wf5Me-vcOqRXhic-mAANxlidCXqJ2PyuudzmQMyvhgm3llaYtm9hJWjzuZ4CRQkGB
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