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Siga o CBCE 

FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO PODE TER TRANSMISSÃO ONLINE 
 

A comissão organizadora local do Fórum em defesa da Educação Física no Ensino Médio, que está sendo organizado pela Direção 
Nacional do CBCE em conjunto com a secretaria estadual do CBCE/DF, reforça o convite a todos e todas para participarem desse 
movimento de resistência e luta contra o desmonte da Educação brasileira e, em especial, contra a retirada da Educação Física no Ensino 
Médio. Para quem não puder participar presencialmente, a comissão organizadora do CBCE/DF está prevendo a possibilidade de 
transmissão online ao vivo de toda a programação do evento. Nos próximos dias confirmaremos a informação e divulgaremos em 
nossos meios de comunicação. O nosso fórum, que já contava com o apoio do Grupo de Pesquisa “Avante” da UnB, do Centro de 
Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer do Distrito Federal (REDE CEDES/DF, do Centro Acadêmico de Educação Física da 
UnB, da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Estudos do Lazer (ANPEL), agora conta também com o apoio da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPED). Confira a programação e faça sua inscrição no site do evento. 

INSCRIÇÕES PARA OFERTA DE MINICURSOS NO CONBRACE/2017 EM GOIÂNIA  
 

A comissão organizadora do XX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) que será realizado em 2017, na cidade de 
Goiânia/GO, abriu esta semana o edital para inscrições de minicursos a serem ofertados durante o evento. A comissão organizadora 
comunica que assumirá os custos referentes à inscrição do professor colaborador, porém não translado, hospedagem e alimentação. 
Salientamos que os minicursos devem, obrigatoriamente, ser organizados em torno de 4 eixos: 1) Escola e Conteúdos da EF; 2) Campos 
de Intervenção no Sistema de Saúde Pública; 3) Lazer e Grupos Especiais; 4) Esporte, Iniciação e Treinamento. Os proponentes dos 
minicursos devem enviar mensagem até 30 de novembro de 2016 para o email: betocbce@gmail.com, com as seguintes informações: 
Nome completo; link para o CV Lattes; Formação (titulação mais alta e ano); Instituição onde atua; Título do minicurso; Eixo (um dos 4 
acima listados); Ementa; Objetivos e metodologia; Espaço físico, estrutura e materiais necessários; número mínimo e máximo de 
participantes. Para mais informações acesse aqui o edital completo. 
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