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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.

• Fórum de Pós CBCE e Fórum Subáreas Sociocultural e Pedagógica

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

- Espírito Santo.

Editais abertos

CHAMADA PARA DOSSIÊ GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - REVISTA ARQUIVOS EM MOVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR POR TEMPO DETERMINADO - UNIOESTE

Congressos regionais de Ciências do Esporte

Associado à SBPC

40 ANOS – VIDA LONGA AO CBCE!

São 40 anos de história e você pode conferir um pouco do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
através da nossa Revista (RBCE), dos nossos cadernos, do nosso site e e-mails, das nossas redes
sociais e também, através do Repositório digital LUME. O repositório LUME é um canal livre com 
disponibilidade de acesso sobre diversos materiais, incluindo aqueles que correspondem ao CBCE 
(Atas de reuniões, boletins, folhetos, fotos, eventos e muito mais). Clique aqui e confira.

No mês do CBCE, teve início no dia 13 de setembro, o IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do 
Esporte, realizado até o dia 15. O evento integra o VII Congresso Estadual de Educação Física na Escola e o I 

Congresso Estadual de Atividade Física, Saúde e Treinamento, que somam a participação de mais de 
300 docentes e profissionais. Outros eventos do CBCE aconteceram pelo Brasil como o VI Congresso Sudeste de 

Ciências do Esporte e o VII Congresso Centro-Oeste de Ciências do Esporte. 

.

CBCE no LUME

VIDEO CBCE 40 anos - Presidente Vicente Molina Neto

Assista ao vídeo do Presidente Vicente Molina Neto convidando a todos para compartilharem de suas histórias 
juntos ao CBCE. Criado em 1978, o CBCE é uma entidade científica que congrega pesquisadores ligados à área de 

Educação Física/Ciências do Esporte. Organizado em Secretarias Estaduais e Grupos de Trabalhos Temáticos, 
liderados por uma Direção Nacional, possui representações em vários órgãos governamentais, é ligado à 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e está presente nas principais discussões relacionadas à área 
de conhecimento. Clique aqui e confira o vídeo.

No dia 17 de setembro de 2018 completamos 40 anos e as lembranças de cada estrada percorrida e o 
presente de tudo que alcançamos ao nossas ações nos mostram que estamos no caminho certo. O
CBCE Nacional deseja parabéns a todos e todas, pois somos e nos manteremos fortes e atuantes com 
a contribuição e sonho de cada um. Clique aqui e confira a carta de aniversário do CBCE para todos 
que fazem parte desta história.

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
https://www.facebook.com/pg/forumdeposcbce/posts/?ref=page_internal
http://www.conesef.com/
https://revistas.ufrj.br/index.php/am.
https://www5.unioeste.br/cogeps/arquivos/concursos/interno/2018/3pssdocentes/002.pdf
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/40502/discover?query=&select_ano_inicio_0=&select_mes_inicio_0=&select_dia_inicio_0=&select_ano_fim_0=&select_mes_fim_0=&select_dia_fim_0=&filtertype=acervo&filter_relational_operator=equals&filter=Col%C3%A9gio%20Brasileiro%20de%20Ci%C3%AAncias%20do%20Esporte
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