
 
BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DO ESPORTE  
 Curitiba-PR, segunda-feira, 16 de maio de 2016. 

ANO 4, N.09 
 

  

Expediente: Boletim mensal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 
Universidade Federal do Paraná - Departamento de Educação Física 
Produção: Diretoria Nacional de Comunicação do CBCE 
Textos e diagramação: Allyson Carvalho de Araújo e Silvan Menezes 
Fone: (41) 3360-4201  Email:  cbcedn@gmail.com Site: http://www.cbce.org.br/  

  

ENCERRADAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
        Encerrou no ultimo dia 10 de maio o período de inscrições para o 
processo seletivo para o Programa de Mestrado em Rede – Educação 
Física. As inscrições e gerência do processo seletivo foi feita pela 
Fundação Vunesp. O programa tem sede nacional na Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, mas contam com 
uma rede composta por mais 11 Instituições de Ensino Superior no 
Brasil que, juntas, estão ofertando mais de 140 vagas para professores 
atuantes na Educação Básica. O processo seletivo irá até o mês de 
agosto e pode ser acompanhado no site da fundação. Basta acessar o 
link: http://www.vunesp.com.br/ibci1601/  

Siga o CBCE 

PROGRAMAÇÃO NO AR 
 

A programação do VI Fórum de Pós-graduação do CBCE e 
III Fórum de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e 
Pedagógica da Educação Física já está no ar. O evento que 
ocorrerá em Porto Alegre/RS, entre 01 e 03 de junho, já encerrou 
as submissões de trabalho e tem programação intensa que 
congrega Associações científicas e representantes de mais de 25 
Programas de Pós-Graduação vinculados à área 21. Para mais 
informações, clique aqui.  

AMPLIANDO A REDE DE PESQUISA 
 

        Na primeira quinzena deste mês de maio o Ministério do Esporte 
formalizou o convênio para a instalação de mais 11 Centros de 
Desenvolvimento de Pesquisa do Esporte e do Lazer. Os convênios, 
publicados no Diário Oficial da União no dia 13 de maio de 2016, ampliam a 
rede de pesquisa que teve retomada no segundo semestre do ano passado. 
Os convênio são pactuados com planos de trabalho de dois anos com 
possibilidade de renovação ao final da execução e avaliação dos planos de 
trabalho inicial. Neste segundo conjunto de formalizações foram instalados 
centros nas cinco regiões do país, contemplando mais de 10 novos Centro 
de Pesquisa da Rede Cedes. 

PÓS-GRADUAÇÃO DA UNICAMP ESTÁ EM PROCESSO 
SELETIVO  

 
        O Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade 
Estadual de Campinas está em processo seletivo para os cursos de mestrado 
e doutorado. Foram ofertadas mais de 50 vagas, distribuídas entre as linhas 
de pesquisa do programa. A primeira etapa do processo ocorrerá neste dia 16, 
às 9:00hs. Outras duas etapas compõem o processo seletivo que tem data de 
30.06.2016 como a prevista para a divulgação do resultado final. Mais 
informações, clique aqui. 
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