
 
BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DO ESPORTE  
 Curitiba-PR, quarta-feira, 31 de agosto de 2016. 

ANO 04, N.16 
 

  

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/  

  

  
 

CONGRESSOS 
 

O XIV Congresso Brasileiro de História do Esporte, Lazer e Educação Física e o I 
Congresso Internacional de História do Esporte, que acontecerão na Unicamp, de 8 a 11 
de novembro, estão com os descontos de inscrições válidos até amanhã, 01/09. 
Estudantes de Graduação - R$ 70,00; Estudantes de Pós-Graduação - R$ 140,00; 
Professores - R$ 200,00; Professores de Educação Básica - R$ 100,00. Para saber mais 
e fazer a inscrição, clique aqui. O VI Congresso Nordeste de Ciências do Esporte, que 
acontecerá em Natal, juntamente com o Enarel e o Enippel, prorrogaram as inscrições 
de trabalho para o dia 15 de setembro. saber mais clicando aqui. 
 
 

Siga o CBCE 

LANÇAMENTO DE LIVRO “OS LUGARES VAZIOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA” 
  

O Professor Mestre Fabio Santana Nunes, docente assistente da Universidade Estadual de Feira de 
Santana, na Bahia, lançou hoje o seu livro “Os lugares vazios nas aulas de Educação Física”. 
Segundo o autor, o que vem ocorrendo em muitas escolas pelo país é a gradativa retirada da 
Educação Física do currículo – de forma explícita ou velada. E ele propõe a questão, por que as 
escolas vêm dispensando os alunos das aulas de Educação Física? Nesse sentido, ele traçou o 
objetivo de identificar as causas e analisar as consequências pedagógicas das dispensas dos 
alunos. Neste livro, portanto, o autor busca ajudar a refletir sobre os espaços “vazios” da Educação 
Física Escolar. 

CONCURSOS ABERTOS PELO PAÍS 
 
A Universidade Federal do Pará está com edital aberto para concursos nas áreas de “Lazer e Atividades Rítmicas”, 
“Esportes e Lutas” e “História dos esportes e da Educação Física; Planejamento Educacional; Estágio 
Supervisionado”, para saber mais, aqui. O Instituto Federal do Tocantins também está com edital aberto com vaga 
para Educação Física, saber mais aqui. O Instituto Federal da Bahia tem vaga aberta para professor de Educação 
Física, saiba mais aqui. A Universidade Federal de Santa Catarina também tem vaga aberta, saber aqui. 

PALESTRA DO PROFESSOR DERMEVAL SAVIANI NA UNB 
 

No próximo dia 22 de setembro, quinta-feira, às 14h, no auditório da Faculdade de Educação Física 
da Universidade de Brasília, o Professor Doutor Dermeval Saviani, da Faculdade de Educação da 
Unicamp, fará palestra sobre “Escola e Democracia no Cenário Político Atual”. Com o apoio e 
realização do grupo de pesquisas “Avante”, da Rede Cedes e da Universidade de Brasília, a 
Educação Física terá a oportunidade de refletir sobre o momento de incertezas e ataques à 
democracia brasileira pelo qual estamos passando. A Direção Nacional do CBCE parabeniza a 
iniciativa dos colegas e companheiros de luta da FEF/UnB.  
 

CONHECENDO A REDE CEDES 
 
A Rede Cedes é uma ação desenvolvida pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social (SNEELIS) do Ministério do Esporte, por meio do Departamento 
de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programa Intersetoriais (DEDAP) 
e pela Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas do Esporte e Lazer (CGPEL). A Rede 
direciona recursos a pesquisas em ciências sociais e humanas, publicação de periódicos, 
apoio a eventos científicos; produção e distribuição de livros e criação e consolidação de 
Centros de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer da Rede Cedes. Para conhecer mais 
sobre a Rede e sobre o que já foi produzido, acesse o repositório Vitor Marinho aqui. 
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