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Siga o CBCE 

FOI NOMEADA COMISSÃO PROVISÓRIA DA SECRETARIA DO CBCE NO ACRE 
 

No dia 20/03/17 foi nomeada a comissão provisória da secretaria do CBCE no estado do Acre, que será dirigida pelos 
professores Adriane Corrêa da Silva, Eline Elicker e Carlos Roberto Teixeira Ferreira. A Direção Nacional (DN) 
parabeniza e reconhece todo o esforço dos professores para a consolidação desta comissão. Destacamos a 
importância desta descentralização acadêmica e científica das ciências do esporte no país, tendo na criação desta 
comissão provisória um primeiro e importante passo para este processo. A secretaria da DN se coloca a disposição 
para o suporte necessário no fomento e no desenvolvimento do debate acadêmico-científico e de políticas públicas 
para a educação e a ciência no âmbito da Educação Física e do Esporte na região norte e no estado do Acre. 

CBCE PARTICIPOU DE ENCONTRO COM NOVO PRESIDENTE DO CNPQ  
 

No dia 17 de março, o CBCE participou de um encontro, em São Paulo, para ouvir o novo 
Presidente do CNPq, Mario Neto Borges. O Sr. Borges informou sobre as dificuldades financeiras 
da agência, em particular os limites orçamentários do FNDCT. Em 2016 o CNPq executou 100% de 
seu orçamento (1.3 bilhão), mais cerca de 600 milhões provenientes da repatriação, totalizando 
cerca de 1.9 bilhão. O CNPq concedeu em 2016, 75,3 mil bolsas (bolsas/ano), em diferentes 
modalidades. Na ação de fomento foram aprovados cerca de 4.000 projetos em diversas áreas do 
conhecimento, com destaque para a quitação do pagamento dos projetos da Chamada Universal de 
2014 e a contratação de 102 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT). Em 2017. 
Nenhuma expectativa de aumento em relação a 2016. Também não há, nesse momento, 
confirmação de disponibilidade de recursos provenientes da repatriação. 
 

SECRETARIA DO CBCE NO RIO GRANDE DO SUL INICIA GESTÃO 2017-2018 
 
Tomou posse na secretaria do CBCE no Rio Grande do Sul a chapa “Ramificação”. A chapa é 
composta pelos professores Gustavo da Silva Freitas, Luiz Carlos Rigo, Juliana Cotting Teixeira, 
Raquel da Silveira e Andressa Ceni Lopes . Este grupo de professores tem como um dos seus 
objetivos “fortalecer o coletivo e as lutas que preservam o direito e o acesso de todos aos 
conhecimentos pertinentes à Educação Física e ao Esporte”. A DN parabeniza a todos os envolvidos 
neste processo e agradece a confiança e parceria deste coletivo na manutenção do CBCE. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA UFPA EM LAZER E ATIVIDADES RÍTMICAS 
 

Está aberto edital para preenchimento de vaga em carreira de professor do magistério superior na Universidade Federal do Pará. A vaga 
para a área de Lazer e Atividades Rítmicas é para o Campus de Castanhal e requer a titulação de Doutor em Lazer ou Educação Física 
ou Educação ou áreas afins à matéria do concurso com graduação em Educação Física. As inscrições para esta vaga, referente ao nível 
de professor adjunto, poderão ser realizadas no período de 11/03/17 a 11/05/17. Mais informações disponíveis no site da universidade. 

PRORROGADO PRAZO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
PARA O XX CONBRACE 

 

Foi prorrogado o prazo para inscrição de trabalhos no XX Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e no VI Congresso 
Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), que ocorrerão em 
Goiânia-GO, de 17 a 21 de setembro de 2017. Os trabalhos escritos no 
formato comunicação oral e pôster podem ser submetidos até o dia 
16/04 e os trabalhos da sala de imagem, em formatos de foto ou vídeo, 
podem ser submetidos até o dia 11/06. Fiquem atentos às normas para 
submissão dos trabalhos. Vale lembrar que para submissão dos 
trabalhos é necessário que ao menos um dos autores esteja inscrito no 
evento. Mais informações disponíveis no site do evento. 
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