
 
BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DO ESPORTE  
 Curitiba-PR, sexta-feira, 15 de julho de 2016. 

ANO 04, N.13 
 

  

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/  

  

  
 

SUBMISSÕES ENCERRADAS PARA O SULBRASILEIRO DO CBCE 
 

Foram encerradas, em 03/07, as submissões para o VIII Congresso SulBrasileiro do CBCE. 
Tivemos um total de 147 trabalhos submetidos, desses, 60 como pôster e 87 como 
comunicação oral. O GTT “Escola” foi o que teve o maior número de submissões, com 45 
trabalhos no total, seguido do “Formação Profissional e Mundo do Trabalho” com 32, o “Lazer e 
Sociedade” com 13,  o “Comunicação e Mídia” com 11, o “Atividade Física e Saúde” com 10, 
“Inclusão e Diferença” e “Políticas Públicas” com 9 cada um, “Corpo e Cultura” e “Epistemologia” 
com 6 cada, e “Gênero” e “Memória” com 3 cada. O prazo para divulgação dos resultados é 05 
de agosto. Mais informações sobre inscrições, programação e hospedagem, clique aqui. 
 

Siga o CBCE 

CBCE NA DISCUSSÃO DO PLANO NACIONAL DO DESPORTO 
 

O CBCE participou, em 30/06, de Audiência Pública na Câmara dos Deputados que tratou do 
Plano Nacional do Desporto. O plano, em análise na Câmara, pretende traçar objetivos, para 
que, no prazo de cinco, dez, 15 ou 20 anos, se consiga cumprir metas de desenvolvimento 
dos esportes, tanto o escolar, como o de alto rendimento e o de participação, principalmente 
nos municípios. A proposta vai ser encaminhada ao Ministério do Esporte, em forma de 
indicação, ou seja, uma sugestão ao Executivo Federal. Representado por sua presidente, 
Simone Rechia, e seu diretor administrativo, Fernando Mascarenhas, o CBCE se mostrou 
preocupado com a proposição de mais um Plano sem que tenhamos avançado na 
construção de um Sistema Nacional do Esporte, ao mesmo tempo que sugeriu a ampliação 
do debate. Conheça o Plano clicando aqui. Veja o vídeo da Audiência Pública clicando aqui. 

 

CBCE EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PIBID 
 
O CBCE, representado pelo prof. Daniel Cantanhede do CBCE/DF, participou da Audiência 
Pública que debateu o PIBID como uma Política de Estado e a Formação de Docentes no 
Brasil, realizada no dia último dia 13 na Câmara dos Deputados. Foi enfatizada a importância 
do PIBID, devido ao impacto na formação dos futuros professores e na qualificação dos 
trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas escolas participantes, além de fortalecer as relações 
entre Universidades, Faculdades e Institutos Federais com a Educação Básica. Foi defendido 
que o PIBID deve se tornar uma política de Estado, para não ficar a mercê de políticas 
governamentais. Como proposta, sugeriu-se pensar em estratégias para aproveitar os egressos 
do PIBID na constituição de um grupo que acompanhe o desenvolvimento do programa. A DN 
do CBCE agradece a colaboração e participação do professor Daniel Cantanhede no evento. 

CBCE NA 68ª REUNIÃO DA SBPC 
 

A DN do CBCE se fez presente na 68ª reunião anual da SBPC. Dentre as atividades do 
Colégio que compuseram a programação oficial do evento, tivemos o minicurso que 
problematizou questões da cultura midiática e suas implicações para o fazer pedagógico da 
Educação Física na escola, e a mesa redonda que problematizou os Jogos Olímpicos no 
Brasil e as tensões para a integração social. O CBCE realizou também uma assembleia com 
os associados presentes e outros profissionais interessados para socializar as ações da 
direção nacional. Relatos diários das ações na SBPC, na nossa página do facebook, aqui. 

VI SEMINÁRIO DE METODOLOGIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA FE/USP 
 

Aconteceu nos dias 14 e 15 de julho, na Faculdade de Educação da USP, o VI Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física, 
organizado pelo Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar (GPEF). No evento, entre outros temas acerca da Educação Física 
Escolar, foram debatidos os obstáculos teórico-metodológicos, territórios pouco explorados, a prática pedagógica do currículo cultural e os 
efeitos da formação continuada de professores. Os textos resultantes de todas as palestras proferidas durante o evento estão disponíveis 
na página da internet. Para acessar os textos, a página do GPEF e saber mais sobre o evento, clique aqui. 
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