
 
 
 

CARTA CONVITE 
 

 
Goiânia, 06 de outubro de 2016. 

  
 

 Nós do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte vimos, por meio deste, convidar à 
comunidade da Educação Física para submeter propostas de minicursos, atividades que farão 
parte da programação do XX Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE) e VII 
Congresso internacional de Ciência do Esporte (CONICE), a ser realizado de 17 a 21 de setembro 
de 2017, em Goiânia, Goiás.  

O CONBRACE/CONICE é um evento científico de periodicidade bienal e, neste ano, teremos o 
privilégio de sediá-lo em Goiânia. Constitui-se no maior evento do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte (CBCE) e é considerado um dos mais importantes congressos dentre as sociedades 
científicas da área. Este ano o tema central do evento é: Democracia e Emancipação: desafios 
para a Educação Física e Ciências do Esporte na América Latina. Este evento consolidou-se, tanto 
no cenário nacional, como no latino americano, em decorrência do rigor científico de suas 
apresentações e trabalhos, bem como, pela credibilidade construída ao longo de mais de 36 anos 
de trabalho do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 

Os minicursos serão realizados nos dias 16 (das 14 às 18h) e 17 (das 9 às 13h) de setembro 
de 2017, perfazendo um total de 8 horas. A comissão organizadora comunica que assumirá os 
custos referentes à inscrição do professor colaborador, porém não translado, hospedagem e 
alimentação.  

Salientamos que os minicursos devem, obrigatoriamente, ser organizados em torno de 4 
eixos: 1) Escola e Conteúdos da EF; 2) Campos de Intervenção no Sistema de Saúde Pública; 3) 
Lazer e Grupos Especiais; 4) Esporte, Iniciação e Treinamento.  

Os proponentes dos minicursos devem enviar mensagem até 30 de novembro de 2016 
para o email: betocbce@gmail.com, com as seguintes informações: Nome completo; link para o 
CV Lattes; Formação (titulação mais alta e ano); Instituição onde atua; Título do minicurso; Eixo 
(um dos 4 acima listados); Ementa; Objetivos e metodologia; Espaço físico, estrutura e materiais 
necessários; número mínimo e máximo de participantes.  

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento pelo telefone pelo e-mail 
supracitado. Aguardando o acolhimento da solicitação, desde já agradecemos. 

 
 
        
                                                                                             

Prof. Dr. Tadeu João Ribeiro Baptista 
Presidente da Comissão Organizadora do XX CONBRACE/VII CONICE 
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