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PESQUISADORA LANÇA O LIVRO “ATLETAS OLÍMPICOS BRASILEIROS” 
  
A pesquisadora Kátia Rúbio, professora da USP, lançou a obra “Atletas Olímpicos 
Brasileiros”. A obra é um dos frutos de uma pesquisa que começou há 14 anos 
atrás. A pesquisadora entrevistou 1.196 atletas e ex-atletas e teve acesso a objetos 
e relatos instigantes para pensar a história do nosso esporte. Fica a nossa indicação 
de leitura nestes tempos que estamos vivendo os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. 

Siga o CBCE 

PPGEF DA UFRN ABRE PROCESSO SELETIVO 
  
Na última semana o Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu o processo seletivo para 
novos discentes. O certame apresenta à comunidade acadêmica 35 vagas 
distribuídas entre demanda aberta e o Programa de Qualificação Institucional – 
PQI. Para informações mais detalhadas, basta consultar  o edital aqui. 

LABOMÍDIA LANÇA A SUA TERCEIRA COLETÂNEA 
  
O Laboratório e Observatório de Mídia Esportiva (LaboMídia) lançará no início 
do mês de agosto a sua terceira coletânea. O livro conta com 15 pesquisas do 
grupo desenvolvidas de forma coletiva ou fruto de dissertações, teses ou 
projetos de iniciação científica. O lançamento da obra será feito durante o VI 
Encontro Nacional do Observatório de Mídia Esportiva (ENOME) que ocorre de 
11 a 13 de agosto, na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju e também 
no VIII Congresso SulBrasileiro do CBCE, que ocorrerá em Criciúma de 08 a 10 
de setembro. O livro estará disponível online, acesse aqui o site do grupo. 

IX CONGOCE - CONGRESSO CENTRO OESTE DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - 
QUIRINÓPOLIS/GO 

 
O IX Congresso Centro Oeste de Ciências do Esporte ocorrerá de 25 a 27 de agosto em 
Quirinópolis/GO, junto com a XII Jornada de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás. 
As inscrições de trabalhos vão até 15/08/16. Os associados ao CBCE estão isentos da taxa de 
inscrição. Para mais informações sobre o evento acessar http://edfisicaueg.blogspot.com.br , pelo 
email jornefueg@gmail.com ou pelo telefone (64) 3651-2285. 
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