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Siga o CBCE

Próximos eventos

• V Colóquio Educação Física e Ciências Sociais em diálogo, que terá como tema "Lazer, educação e tecnologia“- Unifesp-Guarulhos de 

24 a 26 de outubro de 2018.

• XV Congresso Espírito-Santense de Educação Física: Políticas públicas, conhecimento e intervenção - 09, 10 e 11 de Outubro - Vitória 
- Espírito Santo.

• 3 Jornada Educação Física, Esporte e Lazer -29 a 31 de outubro de 2018 – UFPR Litoral / Matinhos Paraná 

Editais abertos

APCN Aprovada - Mestrado em Educação Física/FEFD/UFG

Curso de Extensão à Distância – Lutas na escola

3° JORNADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER DO LITORAL DO PARANÁ

Associado à SBPC

Moção de apoio do CBCE ao Coletivo de docentes da ESEFFEGO

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), por iniciativa unânime dos associados do 
Grupo de Trabalho Temático Gênero, declara seu REPÚDIO ao Projeto “Escola sem Partido” que 
se dissemina em diferentes regiões do país. Confira o documento na íntegra.

O curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR Setor Litoral convida a todos para participarem da 3ª Jornada de 
Educação Física, Esporte e Lazer do Litoral do Paraná. Acontece entre os dias 29, 30 e 31 de outubro de 2018 na UFPR -

Litoral. A temática é “Professor(a) de Educação Física Escolar: produção do conhecimento e atuação docente”. O 
objetivo desta edição é o do possibilitar a aproximação entre estudantes, professores e a comunidade acadêmica do 

Litoral e região a partir da socialização de experiências e conhecimentos relativos ao campo da Educação Física, 
contribuindo com a formação inicial e continuada de professores e estudantes.

.

NOTA DE REPÚDIO AO PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO

VÍDEO DE AGRADECIMENTO CBCE - GESTÃO 2013/2015 e 2015/2017

Mais um dia de recordações ! "As lembranças são partes da gente que vivem em tempos diferentes. As 
recordações são as nossas pegadas invisíveis marcadas na memória com o que vivemos, o que plantamos e o que 

colhemos. Nossos pensamentos podem nos mover, mas são nossos atos que revelam quem somos. E como é 
bom olhar para trás e perceber que tudo o que fizemos nos tornou melhores e nos trouxe até aqui! Ser CBCE é 

bom demais!

O CBCE manifesta APOIO ao coletivo de professores e professoras da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia 
de Goiás (ESEFFEGO), unidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG), diante da publicação do documento intitulado 
“A transferência da ESEFFEGO para o Centro de Excelência do Esporte: uma dupla perda”, assinada por aquele coletivo 
na luta pela preservação do acervo institucional da ESEFFEGO, constituído por fotografias, documentos, apostilas, 
projetos curriculares, diários e registros docentes, livros, mobiliários diversos (troféus, materiais esportivos, obras de 
arte), entre tantos outros documentos históricos. Acesse o documento na íntegra.

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/groups/1119277224835308/?tn-str=*F
http://www.conesef.com/
http://www.litoral.ufpr.br/
http://www.blogdosergiomoura.com/2018/09/extra-extra-apcn-aprovada-mestrado-em.html?spref=fb
http://pstead.ufrgs.br/login/index.php.
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Nota de repudio_GTTGenero-1.pdf
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/MO%C3%87%C3%83O DE APOIO a ESEFEGO FINAL (1).pdf

