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CONGRESSO NORDESTE DO CBCE EM NATAL 
  
O VI Congresso Nordeste de Ciências do Esporte será realizado em Natal/RN, no período 
de 15 a 18 de novembro, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus central. O 
evento vai acontecer em paralelo com o 28º Encontro Nacional de Recreação e Lazer 
(ENAREL) e o I Encontro Internacional de Políticas Públicas em Esporte e Lazer da Rede 
Cedes-RN, e terá como tema “Lazer, práticas corporais, Estado e Participação Popular”. O 
site do evento ainda está em construção, mas para mais informações, clique aqui.     

Siga o CBCE 

PLANO NACIONAL DO DESPORTO EM CONSTRUÇÃO 
 

O CBCE marcou presença na mesa redonda que ocorreu no dia 30/06 na Câmara 
dos Deputados para discutir a proposta do Plano Nacional do Desporto. A 
presidente, Prof. Dra. Simone Rechia, e o diretor executivo, Prof. Dr. Fernando 
Mascarenhas, participaram da mesa como representantes do Colégio. A proposta 
que está sendo discutida pode ser acessada clicando neste link. Informamos a 
todos e todas que a Comunidade Virtual Legislativa sobre o Plano Nacional do 
Desporto já está disponível para contribuições; para isso, lembrem-se de que é 
preciso realizar cadastro na página do e-Democracia ou por meio do 
endereço www.edemocracia.leg.br. 

ELEIÇÕES DA SECRETARIA DO CBCE - PARANÁ 
 
As eleições para a secretaria estadual do CBCE – Paraná foram encerradas e foi eleita a chapa 
única, “Fortalecimento e Ampliação do diálogo sobre a Educação Física e Ciência do Esporte”, 
ver resultado neste link. A secretaria será coordenada pelos professores, Dr. Marcelo Silva da 
Silva (UFPR-Setor Litoral) como secretário, e Dr. Ricardo João Sonoda Nunes 
(UFPR) como secretário adjunto. Dentre as ações propostas pela chapa eleita está a de avançar 
em parcerias com Universidades, Programas de Pós-graduação, Grupos de estudos e redes de 
ensino. A Direção Nacional parabeniza os companheiros de trabalho e conta com o apoio da 
secretaria do Paraná para a gestão democrática e colaborativa do CBCE.  
 

PRORROGADAS AS SUBMISSÕES PARA O SULBRASILEIRO 
 
A organização do VIII Congresso SulBrasileiro de Ciências do Esporte que será 
realizado em Criciúma/SC, no período de 8 a 10 de setembro, na UNESC, com o 
tema “Implicações dos novos marcos legais para a Educação Física, o Esporte e o 
Lazer”, prorrogou o prazo de submissão de trabalhos até o dia 03/07, próximo 
domingo. Mais informações sobres prazos e diretrizes para os autores, clique aqui. 

DOCUMENTO DOS GTT´S DO CBCE SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

No último dia 27/06 foi publicado o relatório de sistematização de reflexões propostas por diferentes GTT´s do Colégio 
sobre as mudanças das diretrizes curriculares nacionais para a graduação em Educação Física. Para saber mais, 
clique aqui. A Direção Nacional, através da presidente Simone Rechia, aproveita para parabenizar e reconhecer o 
trabalho fundamental do Coordenador de GTT´s, Prof. Dr. Mauro Myskiw, na sistematização desta produção. 
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