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Siga o CBCE

Próximos eventos

- III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS

- Congresso Nordestino de Ciências do Esporte - FAMETRO - 16 – 18 Maio DE 2018;

- Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde/Seminário de Promoção da saúde do interior paulista: 
“Políticas, tecnologias e práticas em promoção de saúde” – Franca- São Paulo – 8 a 10 de outubro de 2018

Editais abertos

• Processo Seletivo -Professores Substitutos nas áreas de Fisiologia Geral (1); Educação Física, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas (1); e Educação – Libras (1) -
Universidade Federal de Pernambuco – inscrições até 21 de março de 2018.

• Concurso Público - Professor de Educação Física - Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico com lotação na Escola de Aplicação – Universidade 
Federal do Pará – inscrições até o dia 22 de março.

• Concursos Público - Professores de Magistério Superior da classe Adjunto A - Educação Física Escolar – UNB – 23 de março de 2018.

• Seleção de Pós-Doutorado - Pós-Graduação em Educação Física da UnB – 9 de março a 2 de abril de 2018.

-

Fórum Baiano de Gestores Públicos Municipais de Esporte e Lazer

Associado à SBPC

Nota de solidariedade pelas mortes da vereadora Marielle e do motorista Anderson

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou editais do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e do novo Programa de Residência Pedagógica. Para 

ambos os editais, o primeiro passo é a inserção do currículo do coordenador institucional e orientadores na 
Plataforma Freire, a partir do dia 7 de março até o dia de 16 de abril. 

O Fórum Baiano de Gestores Públicos Municipais de Esporte e Lazer acontece dias 20 e 21 de março, 
no Centro Pan-Americano de Judô, na Bahia e conta com representantes do CBCE Bahia. O evento 
tem cinco Grupos de Trabalhos Temáticos: Gestão e Controle Social; Ordenamento Legal; Programas 
e Projetos; Inclusão Social e Financiamento. Clique aqui para mais informações.

.

CAPES publica editais do Pibid e do novo Programa de Residência Pedagógica

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte manifesta o seu repúdio diante dos assassinatos da vereadora 
Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018, mortos a tiros dentro de 
um carro no Rio de Janeiro. Marielle Francisco da Silva era mulher, negra, criada na favela e dedicou sua 
vida política na defesa dos direito humanos e contra as ações violentas nas favelas. Mas foi alvo de mais 
uma ação dessa guerra. Anderson era casado, pai de duas crianças e trabalhava como motorista para 
cobrir o atraso no salário de sua mulher, servidora pública do RJ. A morte da vereadora foi uma afronta à 
democracia do país, a morte do Anderson foi um ataque ao cidadão brasileiro e o CBCE transmite sua 
solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que estão sofrendo por estes crimes. O CBCE também 
pede respostas e justiça no caso, defendendo o direito a uma sociedade mais justa, segura e democrática.

Seleção de Pós-Doutorado: “40 anos da RBCE: Contribuições para a Área da Educação Física brasileira”

O Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UnB lança Edital de bolsa de Pós-Doutorado para o desenvolvimento 
de pesquisa sobre a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. O edital reflete o apoio institucional do PPGEF-UnB dado à 

RBCE, publicação do CBCE editada por este Programa em parceria com a Elsevier. Clique aqui e conheça o edital. 
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