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Siga o CBCE

Próximos eventos

IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte – 13 a 15 de setembro de 2018 

VIII Congresso Centro-Oeste de Ciências do Esporte – CONCOCE – 20 a 22 de setembro de 2018

VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte – 20 a 22 de setembro de 2018

VII Congresso Norte-Brasileiro de Ciências do Esporte - CONCENO – 1 a 3 de novembro de 2018

Editais abertos

Mestrado e doutorado em Educação Física na UEL - 15/10 a 05/11/18: período de inscrição.

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Lavras – Processo seletivo 2019/1

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”..

CBCE-RS leva você ao IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte

Associado à SBPC

VIII Seminário de Estudos do Lazer

A proposta de orçamento do governo de Michel Temer (MDB) para 2019 pode acabar com todo o programa de 
incentivo à pesquisa científica no país na pós-graduação. O Colégio Brasileiro de Ciências da Esporte (CBCE), 
entidade científica que representa pesquisadores da área de conhecimento Educação Física/Ciências do 
Esporte, vem a público manifestar seu mais profundo pesar e seu protesto veemente em razão dos cortes 
orçamentários anunciados pelo governo federal e denunciados pelo Conselho Superior da CAPES para o 
financiamento da produção científica, da tecnologia e da inovação. Clique e confira o manifesto na íntegra.

Teve trabalho aprovado para o IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, é sócio quite 2018 do 
CBCE e está no RS? Envie nome completo, RG, título do trabalho e nome do GT para o e-mail 
cbce.rs@gmail.com e inclua seu nome na lista de passageiros do ônibus que a Secretaria Estadual do 
CBCE-RS está colocando à disposição dos associados. Estamos aguardando seu contato. Qualquer dúvida 
entre em contato pelo telefone (53) 999-454-464.

.

Manifestação do CBCE contra os cortes na CAPES

Em 2018, o SEL abordará a questão do Lazer virtual e como ele está afetando as experiências lúdicas 
em cada geração no tempo presente. O evento será entre os dias 14 e 17 de novembro, em Maringá-PR. 

O motivo do Seminário é produzir conhecimento acumulado para o próximo ENAREL. Em 2019 o XXI 
ENAREL ocorrerá em Curitiba-PR e tematizará o lazer e o envelhecimento na Era digital. Vamos 

participar! Clique aqui e saiba como submeter trabalhos.

VIII Fórum de pós-graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

Vem aí o VIII Fórum de pós-graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e o V Fórum de 
pesquisadores das subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física. Evento ocorrerá em Porto 

Alegre. O tema abordado será a (des) integração na área 21 da CAPES frente às propostas de multi e 
interdisciplinaridade. Mais informações em breve. Acompanhe nossas redes sociais e aguarde!

http://www.ufrgs.br/esef/site/
https://www.facebook.com/pages/COL%C3%89GIO-BRASILEIRO-DE-CI%C3%8ANCIAS-DO-ESPORTE-CBCE/222713957784769
http://www.uel.br/pos/ppgef/portal/
http://prpg.ufla.br/_ppg/educacao/processos-seletivos/processo-seletivo-2019-1/
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgef/selecao
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgef/selecao
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgef/selecao
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/08/governo-acabar-bolsas-pos-graduacao-2019.html/amp
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/manifesta%C3%A7%C3%A3o quanto aos cortes naCAPES.pdf
http://gel-uem.wixsite.com/seminariodolazer/sel

