
Boletim do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte

Porto Alegre, 1 de Dezembro de 2019. Ano 7. nº22

Expediente: Boletim mensal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte –

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Educação Física Fisioterapia e Dança
Produção: Diretoria Nacional de Comunicação do CBCE. Textos e diagramação: Silvan Menezes dos Santos e Mayara Cristina Mendes Maia
Contatos: (51) 3308-5885  || comunicacbce@gmail.com || http://www.cbce.org.br/ 

Siga o CBCE

Próximos eventos

• Seminário: Políticas Públicas De Esporte e Lazer

• VII Encontro da Linha de Estudos Socioculturais

• 72ª Reunião Anual

• 10 anos do Grupo de Pesquisa Políticas de Formação em Educação Física e Saúde (Polifes)

• Prêmio Brasil de Teses e Dissertações sobre Futebol e Direitos do Torcedor

25 anos da Revista Movimento e Fórum de Editores das revistas científicas brasileiras

Associado à SBPC

20 de novembro - Dia Nacional da Consciência Negra

O evento é apoiado pelo CBCE/PE e acontecerá no Recife/PE nos dias 05 e 06 de dezembro com mesas 
redondas, oficinas, apresentações de pôsteres, além do Festival de Cultura Corporal. Submeta seu 

trabalho e participe! Clique aqui e confira mais informações sobre o evento.

Nos dias 28 e 29 de novembro, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS, a revista 
Movimento comemorou seus 25 anos durante o Fórum de Editores das revistas científicas 
brasileiras! O CBCE parabeniza a revista por todos os anos de dedicação, compromisso e qualidade 
com os estudos científicos ofertados à comunidade e deseja vida longa!

.

XXIV Seminário de Educação Física Escolar – SEFE

O dia 20 de novembro celebra a luta e a resistência do povo negro no combate à escravidão e ao 
preconceito. Criado a partir da pressão de diversos movimentos sociais, a data cumpre um importante papel de 
resgatar nossa história de luta, os exemplos de resistência contra a opressão e as tentativas de construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. O CBCE celebra esta data, reforçando o posicionamento sobre a defesa de uma 
educação que proporcione o conhecimento de multiplas culturas, logo, o ensino de história e cultura afro-
brasileira, conteúdo pouco explorado no ambiente escolar, em todas as disciplinas escolares, inclusive na 
Educação Física.

4ª Mostra de Experiências Pedagógicas de Professores de Educação Física - MEPEF

A 4ª Mostra de Experiências Pedagógicas de Professores de Educação Física - MEPEF será 
amanhã, dia 2 de dezembro, no Auditório VER do Departamento de Educação Física (UFRN). 

Clique aqui e saiba mais informações, acesse o local de inscrições e participe.


