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NOTA DE REPÚDIO DO CBCE À PRESIDÊNCIA DA CAPES EM PROL DO PIBID/EF 
 

        A Direção Nacional do CBCE, na última quarta-feira (25/05/16), protocolou no gabinete do 
presidente da Capes, o Dr. Carlos Afonso Nobre, uma carta de repúdio à Portaria nº 046/2016, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 15 de abril, que altera – substancialmente – a estrutura 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e secundariza, 
desrespeitosamente, a área de conhecimento da Educação Física e outras. Para a DN, "esta Portaria é 
extemporânea pois está em completa contramão aos debates de elaboração da Base Curricular 
Nacional, bem como das Diretrizes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e 
também das Diretrizes Curriculares das Licenciaturas, pois restringe – assustadoramente – as 
concepções de alfabetização, letramento e ensino médio a partir do momento que silencia e 
subalterniza várias áreas de conhecimentos – entre elas a Educação Física". É o CBCE batalhando 
pela manutenção dos direitos e dos espaços da Educação Física na educação formal em todos os 
níveis, da educação básica à pós-graduação. Para acessar a carta na íntegra, clique aqui. 

Siga o CBCE 

VI FÓRUM DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CBCE 
 

Esta semana acontece o VI Fórum de Pós-Graduação do CBCE, 
em Porto Alegre/RS, na ESEFID-UFRGS. Indo além das expectativas, 
o número de trabalhos submetidos ao evento e o número de livros 
inscritos para lançamento no evento foi alto. Deveremos ter três dias 
bastante movimentados, com importantes e aprofundadas discussões 
sobre a situação atual e sobre os rumos das áreas sociocultural e 
pedagógicas na Pós-graduação em Educação Física/Ciências do 
Esporte no Brasil. A lista trabalhos aprovados e dos livros a serem 
lançados no evento podem ser acessadas clicando nos links. 

TRANSMISSÃO ONLINE DO VI FÓRUM DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DO CBCE 

 
        A UFRGS, através da comissão organizadora do VI Fórum de Pós-
graduação do CBCE e III Fórum de Pesquisadores das Subáreas 
Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, composta pelos professores 
Mauro Myskiw (DEF/UFRGS), Priscilla de Cesaro Antunes (UFG), Gustavo 
da Silva Freitas (FURG) e Victor Julierme Santos da Conceição (UNESC), 
anunciou hoje que as mesas redondas e as conferências do evento serão 
transmitidas pelo site da universidade. A Direção Nacional do CBCE 
parabeniza o esforço despendido pela comissão organizadora do evento por 
mais esta iniciativa. Para acompanhar as transmissões, clique neste link. 
 
 ATENÇÃO PARA PRAZO DE SUBMISSÕES DE TRABALHO 

PARA CONGRESSO SULBRASILEIRO DO CBCE 
 

        O Congresso SulBrasileiro de Ciências do Esporte que ocorrerá em 
Criciúma/SC, na UNESC, de 8 a 10 de setembro de 2016, está com as 
submissões de trabalho abertas. É preciso ficar atento aos prazos de 
submissões dos manuscritos, que vão até o próximo dia 13 de junho. Estão 
abertas também as inscrições de mesas temáticas e/ou de reuniões 
institucionais para o evento. Para mais informações sobre o evento e para 
acessar as normas de submissão de trabalhos, acesse o site clicando aqui. 
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