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-----------------------------------------------------------------------------------------Reunião do fórum permanente de associações científicas
afiliadas à SBPC: Ciência no país: Existe futuro?
Nos dias 10 e 11 de março de 2020, realizou-se a Reunião do Fórum Permanente de Associações
Científicas afiliadas à SBPC, em São Paulo. O CBCE esteve representado pelo Prof. Dr. Vicente
Molina Neto (presidente), pela profa. Larissa Lara (diretora-científica) e pelo prof. Alan Queiroz
Costa (representando a Direção de Comunicação).

Covid-19: defensa o SUS, a Ciência e a Educação
Em tempos de enfrentamento à uma pandemia, o CBCE-PE, representando toda a comunidade
CBCE, elaborou alguns passos para além dos cuidados próprios com higiene e saúde, já
amplamente divulgados, refletindo sobre nossas ações cotidianas e futuras: defenda o SUS;
defenda a Ciência; defenda a Educação; associe-se a uma entidade científica; permaneça em
formação; Evite os contatos presenciais é fundamental nesse momento.

-----------------------------------------------------------------------------------------Outras ações do CBCE
Dia das Mulheres - símbolo de luta pelos direitos humanos
CBCE-MA no Workshop sobre “Composição corporal: Avaliações e analises"
Ação CBCE-PE com os associados e associadas quites em 2019
Nota de repúdio à ação do Escola sem Partido a pesquisador associado ao
CBCE

-----------------------------------------------------------------------------------------Editais abertos e próximos eventos
Seminário “Estudos Históricos do Esporte no Brasil e no Mundo” – 23 e 24 de setembro de 2020
Mestrado Profissional em Educação Física abrirá edital para novos estudantes - Unijuí
Adiamento da 72° Reunião Anual da SBPC
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