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Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2020. 

 

Prezadas associadas e associados do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), 

 

Nos dirigimos as nossas associadas e associados no início deste novo ano, 

primeiramente, reiterando os desejos de um 2020 permeado de energias renovadoras, de 

ações que nos movimentem em direção aos desejos e de luta e trabalho por um país imbuído 

pelo espírito democrático e de justiça social. Desejamos a todas e todos aqueles que se 

sentem concernidos aos fins e as causas pelas quais o CBCE atua e pesquisa, um excelente 

ano de trabalho! 

Neste ano de 2020 teremos a realização dos cinco Congressos Regionais de Ciências 

do Esporte, a saber: o CONECE - Congresso Nordeste de Ciências do Esporte, o CONCOCE 

- Congresso Centro-Oeste de Ciências do Esporte, o CONCENO - Congresso Norte 

Brasileiro de Ciências do Esporte, o Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte e o 

Congresso Sudeste de Ciências do Esporte. Tratam-se de eventos que constituem uma 

importante ação de capilarização do CBCE, desdobrando-se em uma significativa porta de 

entrada para novas e novos associadas e associados, uma vez que temos praticado a isenção 

dos valores de inscrição nesses eventos para nossas sócias e sócios. Destacamos que o valor 

de inscrição nos eventos regionais para não associada(os) será maior que o valor da anuidade. 

O CBCE também segue firme em 2020 com o investimento científico-acadêmico de 

seus Grupos de Trabalho Temático (GTT’s), com a participação na Reunião Anual da SBPC 

(que ocorrerá em julho de 2020 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte), com a 

editoração e publicação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) e dos Cadernos 

de Formação RBCE, e com a atuação e posicionamento de sua Direção Nacional e 

Secretariais Estaduais nas diferentes esferas de representatividade e luta pela Ciência, 

Educação e Educação Física/Ciências do Esporte. Como se vê, a agenda de trabalho e 

engajamento do CBCE nas suas diferentes frentes é intensa, ao mesmo tempo que nos 

mobiliza. É nesse sentido que convidamos as nossas associadas e associados para que sigam 

conosco neste 2020, também através do pagamento da anuidade. 

Comunicamos que os valores das anuidades de 2019 serão mantidos para 2020. 

Desse modo, os prazos e valores para o presente ano são os seguintes:  

 

Categoria de associada(o) Pagamento entre 

01/01/2020 e 31/03/2020 

Pagamento entre 

01/04/2020 e 31/12/2020 

Estudantes de graduação R$ 88,00 R$ 91,00 

Estudantes de pós-

graduação 

R$ 88,00  R$ 95,00 

Associadas(os) 

Graduadas(os) Docentes da 

Educação Básica 

R$ 165,00 R$ 171,00 

Associadas(os) 

Graduadas(os) Docentes de 

Graduação e Pós-graduação 

R$ 203,00 R$ 210,00 

Associadas(os) 

Institucionais 

R$ 374,00 R$ 388,00 
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O pagamento poderá ser efetuado através de depósito bancário ou através do 

Pagseguro. Para a primeira opção, efetue o depósito do valor da anuidade em qualquer 

agência do Banco do Brasil conforme os seguintes dados: 

Favorecido: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE 

Agência: 1899-6 

Conta Corrente: 58640-4 

CNPJ: 51.146.611/0001-83 

 

Após a realização de seu pagamento, entre na ‘Área do Associado’ no site do CBCE 

e, por favor, anexe a cópia do comprovante em seu cadastro no formulário "Enviar 

Comprovante". A confirmação do pagamento de sua anuidade será efetivada mediante o 

documento anexado. Para realizar o pagamento através do Pagseguro, entre na ‘Área do 

Associado’ no site do CBCE e, por favor, clique no ícone e siga as instruções. 

Presumimos que o ano de 2020 será difícil, do ponto de vista financeiro e 

orçamentário, para nossa entidade. Provavelmente não haverá nenhum tipo de financiamento 

por parte do Governo Federal aos nossos eventos e ações, o que, certamente, dificultará, mas 

não inviabilizará o trabalho que temos empreendido ao longo destes últimos 40 anos. 

Convidamos então a todas e todos associadas e associados que somem forças junto ao CBCE, 

renovando a anuidade e participando ativamente de nossos canais e instâncias. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 
Vicente Molina Neto 

Presidente do CBCE 

 

 


