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O CBCE PELA DEMOCRACIA 
 

A Direção Nacional do CBCE, através da sua presidenta, publica uma carta se posicionando do lado da 
democracia diante do cenário político que vem se desenhando e se instaurando no país. Um trecho da carta: “A 
sua presidenta, em nome da Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, neste momento tão 
importante na história política deste país, comunica a todos os seus associados e associadas que nossa entidade 
científica defende a democracia. Desse modo, manobras, interpretações parciais da legislação, editoriais de 
veículos de comunicação que estiveram historicamente ao lado da ditadura militar, evidenciam um ataque à 
vontade do povo expressa nas eleições diretas. Se a corrupção sistêmica em nosso país deva ser combatida, da 
mesma forma, a lei deve ser respeitada e aplicada a todos de forma igualitária. Caso não sejam obedecidas essas 
prerrogativas, estaríamos favoráveis a um processo político golpista. O CBCE esteve e estará desde 1978 ao lado 
da democracia.” Para acessar a carta completa, clique aqui 
 

Siga o CBCE 

PROGRAMAÇÃO DO CBCE NA 68ª REUNIÃODA SPBC 
 

Foram aprovadas pela direção da SBPC três de quatro propostas de 
atividades encaminhadas pela Direção Nacional do CBCE para a 68ª 
Reunião da SBPC que ocorrerá em Porto Seguro. Uma é a mesa redonda 
“Jogos Olímpicos 2016: tensões entre a integração social e as políticas 
esportivas e urbanas”, que ocorrerá no dia 04/07. Outra é o mini-curso 
“Educação Física/Ciências do Esporte: mídias na escola e integração social”, 
que acontecerá de 04 a 07/07. A última é a “Assembléia de sócios do Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte”, que será realizada no dia 05/07 com a 
coordenação do vice-presidente Edivaldo Góis Junior. 

EVENTOS DO CBCE 
 

A Direção Nacional reforça o convite que se estende à toda a 
comunidade para os eventos que acontecerão neste ano e já tem data e local 
marcados com a realização e participação do Colégio. O primeiro deles é o 
VI Fórum de Pós-graduação, que ocorrerá em Porto Alegre/RS, de 01 a 03 
de junho (submissões de trabalho até 02 de maio), mais informações aqui. A 
68ª Reunião da SBPC, que contará com mesas, mini-cursos e reuniões 
institucionais do CBCE, ocorrerá de 03 a 09 de julho em Porto Seguro/BA, 
mais informações aqui. Por fim, o primeiro regional a abrir inscrições, o VIII 
Sulbrasileiro do CBCE, que acontecerá de 08 a 10 de setembro em 
Criciúma/SC, para mais informações clique aqui.  

DIREÇÃO NACIONAL ABRE ESPAÇO PARA INTERAÇÃO COM 
SÓCIOS NA PÁGINA DO CBCE 

 
A partir de uma iniciativa da Direção Nacional, os sócios do Colégio têm agora a 

possibilidade de manter uma interação maior com os pares da comunidade, se 
posicionando sobre temas concernentes à Educação Física/Ciências do Esporte. Para 
esse primeiro momento, como uma experiência avaliativa, foram abertas a enquete e o 
fórum sobre a minuta das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Física. A DN convida todos a participarem e se sentirem a vontade para opinar, 
acreditando na cultura participativa e na inteligência coletiva proporcionadas pelas 
redes digitais. Para acessar o espaço de interação, clique aqui. 
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