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Siga o CBCE

Próximos eventos

- II Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar - Casa José de Alencar em Fortaleza - 23, 24 e 25 de maio de 2018

- VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade: resistências e ocupa(ações) nos espaços de educação - Cidec
Sul Universidade Federal do Rio Grande – FURG - 19 a 21 de setembro de 2018 

- XV Congresso Espírito-Santense de Educação Física: Políticas Públicas, Conhecimento & Intervenção – 9 a 11 de outubro 
de 2018

Editais abertos

Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora - professor efetivo de Educação Física – inscrições até dia 22 
de maio de 2018

Edital de seleção para o curso de mestrado em Educação Física da UPE/UFPB - 7 a 13 de junho de 2018

Programa de Pós-Graduação em Educação Física - Mestrado e Doutorado 2018/2- Universidade de Brasília – Inscrições até 24 de maio
de 2018.

Encontro Estadual do CBCE-RJ

Associado à SBPC

Combate ao abuso e a exploração infantil

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual de Santa Catarina do Colégio Brasileiro de Ciências 
do Esporte, estabelece o calendário visando à eleição para o biênio 2018 - 2020. Clique aqui e confira o edital.
Inscrições de chapa ocorrem até o dia 15 de junho. A Comissão Eleitoral, designada pela Comissão provisória 
da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, também estabeleceu 
o calendário visando à eleição desta secretaria. Clique aqui e confira o edital. 15 de julho será o último dia 
para inscrição de chapa do Rio de Janeiro.

A comissão provisória da secretaria estadual do CBCE no Rio de Janeiro convida para Encontro Estadual do 
CBCE-RJ: tensões e possibilidades da educação física no Rio de Janeiro, como parte dos trabalhos de 
retomada dessa secretária no estado. Será realizado no dia 11 de junho de 2018, no auditório 93 da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã/RJ, entre 8 e 17 horas. A realização desse 
encontro na UERJ significa que fazemos parte dos movimentos em defesa da Universidade pública e 
gratuita - e a UERJ, nesse momento, é símbolo dessa ideia!

.

Editais de Eleição do CBCE Santa Catarina e do CBCE Rio de Janeiro

Dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Mas todos os dias, milhares de crianças e adolescentes precisam de proteção. Não se cale! 

Precisamos nos unir e nos manifestar contra a violência. Pelo disque 100, além de denunciar o abuso e exploração 

sexual contra a criança e adolescente, você pode denunciar todos os tipos de violação de direitos humanos.

Agenda de atividades do GTT Atividade Física e Saúde do CBCE

O Grupo de Trabalho Temático Atividade Física e Saúde do CBCE participará do 12° Congresso Internacional 
da Rede Unida que acontece entre os dias 30 maio a 02 de junho, em Manaus/AM e do 13° Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado entre os dias 24 a 29 de julho, no Rio de Janeiro/RJ. O GTT conta com 
um site que apresenta mais informações sobre as reuniões de trabalho, oficinas e mesas redondas que estão 

previstas para acontecer nos eventos. Clique aqui e confira!

http://www.ufrgs.br/esef/site/
https://www.facebook.com/pages/COL%C3%89GIO-BRASILEIRO-DE-CI%C3%8ANCIAS-DO-ESPORTE-CBCE/222713957784769
http://museudobrinquedodefortaleza.blogspot.com.br/p/ii-enc
http://www.7seminario.furg.br/inicio
http://congressos.cbce.org.br/index.php/15Conesef/15Conesef
http://www.ufjf.br/concurso/
http://w2.portais.atrio.scire.net.br/upe-papgef/index.php/pt/downloads/viewcategory/46-editais
http://www.ppgef.unb.br/images/Arquivos/2017/2018/Edital_1__2018_Educacao_Fisica____atualizado.pdf
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Edital de elei%C3%A7%C3%A3o cbce sc.pdf
http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/edital elei%C3%A7%C3%A3o cbce RJ 2018.pdf
https://saudecbce.wixsite.com/saudecbce

