
 
BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DO ESPORTE  
 Curitiba-PR, quarta-feira, 02 de dezembro de 2015. 

ANO 3, N.23 
 

  

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 DAS CIÊNCIAS DO ESPORTE 
  
O ano de 2015 está acabando e vale a pena já ir se programando para os congressos das 
Ciências do Esporte que acontecerão logo no início do ano que vem. Em janeiro acontece o 
II Simpósio Internacional sobre Políticas para o Esporte de Alto Rendimento, na EEFE/USP, 
de 27 a 29, com o tema “O desenvolvimento do atleta: da iniciação ao alto rendimento. Mais 
informações aqui. Ocorrerá também, entre os dias 16 a 19 de fevereiro, em Recife/PE, o 
VIII Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal - IV Congresso 
Internacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal, com o tema “Educação Física, 
Esporte e Performance: novas perspectivas científicas. Mais informações aqui.  
  

NOVO NÚMERO DA MOTRIVIVÊNCIA 
 

A revista Motrivivência está lançando mais uma edição nos próximos dias. Já está no site do periódico o pré-print do 
novo número para que os interessados possam visualizar os títulos dos artigos e seus respectivos autores. A 
comissão editorial da Motrivivência lançou também a chamada para seção temática de 2016, “A Base Nacional 
Comum Curricular da Educação Básica e a Educação Física”. Para mais informações clique aqui. 

Siga o CBCE 

  

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE É APROVADO PELA CAPES PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 
A Capes aprovou o programa de mestrado profissional em rede para professores de Educação Física da escola pública. A prova 

nacional para seleção dos candidatos deve ocorrer em fevereiro ou março de 2016. O curso terá aulas presenciais e atividades a 
distância. Nesse primeiro edital serão abertas vagas para as cidades de Ijuí, Maringá, Rio Claro, Bauru, Prudente, São Carlos, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Natal e Recife. Para 2017 outras universidades poderão aderir ao 
programa. Mais informações em breve. Vamos ficar atentos. Uma ótima oportunidade para formação continuada de professores. 

PROMOÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E/OU PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016!!!! 
 

A Direção Nacional do CBCE está lançando uma promoção de associação/pagamento da anuidade referente ao ano de 2016 nesse mês 
de dezembro. O intuito é dar chance para os associados e aos que pretendem se associar, de quitar a anuidade de 2016 ainda com os 
valores de 2015, sem os ajustes previstos para o ano que vem. As regras da promoção são as seguintes: 1) Criação/Atualização do 
cadastro na "área do associado“; 2) Pagamento somente via transferência bancária para a conta do CBCE; 3) Período: 01/12/2015 - 
31/12/2015. Para mais detalhes, acesse este link aqui. 
 

  

CBCE VAI Á BRASÍLIA DEBATER DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), convidou o CBCE para participar da audiência pública para revisão das Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Física no próximo dia 11 de dezembro em Brasília/DF. A Direção Nacional do CBCE, através da 
presidente Simone Rechia e outros membros diretores, já está mobilizada para ir até a capital federal e participar ativamente do 
debate que acontecerá no turno da manhã, das 9 às 13hrs, no Conselho Nacional de Educação, Plenário  Anísio Teixeira. 

 

Diretoria Nacional do CBCE se reunirá no VI Congresso de Ciência do Desporto da FEF UNICAMP 
 

VI Congresso de Ciência do Desporto e V Simpósio Internacional de Ciência do Desporto sediará reunião da Diretoria Nacional do 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), que acontecerá na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, nos dias 2, 3 e 
4 de dezembro de 2015. A reunião da Diretoria será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro. Na pauta estará a execução de estratégias 
que viabilizarão a atuação do CBCE conforme as diretrizes traçadas na Assembleia Geral realizada no Conbrace de Vitória na UFES. 

http://www.ufrgs.br/esef/site/�
mailto:cbcedn@gmail.com�
http://www.cbce.org.br/�
http://www.eefe.usp.br/lateca/sipear2016/�
http://www.even3.com.br/cnefpe2015�
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/announcement�
https://www.facebook.com/pages/COL%C3%89GIO-BRASILEIRO-DE-CI%C3%8ANCIAS-DO-ESPORTE-CBCE/222713957784769�
http://twitter.com/_cbce�
http://www.cbce.org.br/noticias-detalhe.php?id=1109�

	�BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE � Curitiba-PR, quarta-feira, 02 de dezembro de 2015.�ANO 3, N.23�

