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CBCE ENVIA PROPOSTAS DE MESAS E MINICURSOS PARA 
REUNIÃO DA SBPC/2016 

 
A Direção Nacional do Colégio abriu espaço para todos o GTTs 
enviarem propostas de mesas e minicursos a serem realizados na 
Reunião da SBPC/2016 que acontecerá em Porto Seguro/BA. As 
propostas agora estão em fase de revisão para serem submetidas a 
avaliação pela organização do evento! 

Siga o CBCE 

REVISTA MOVIMENTO 
 
A revista Movimento lançou uma prévia de sua publicação: v. 22, 
n. 1, jan./mar de 2016. Nessa prévia consta os resumos das 
produções. Para visualizar acesse aqui. 

ANUIDADES 2016 
 

A Direção Nacional do CBCE lança os valores e prazos para 
associação ou pagamento da anuidade referente ao ano de 2016. 
Para mais informações acessem o link: 
http://www.cbce.org.br/associe.php 
 

CBCE VAI À SEDE DA SBPC PARA DEBATE SOBRE A ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

 
No ultimo dia 15 de janeiro, na sede da SBPC em São Paulo, o CBCE participou da reunião das entidades 
científicas com a presidente da SBPC, Helena Nader, e o Secretário Nacional de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, Jailson Bittencourt de Andrade.  O objetivo da 
reunião foi apresentar a Estratégia Nacional de CT, atrelada aos conteúdos das conferências nacionais de CT, ao 
Sistema Nacional de CT, e aos princípios do marco legal de CT. A proposta foi elogiada pelas entidades científicas, 
que destacaram alguns pontos, como a necessidade de pautar-se a inovação social ligada às ciências humanas, 
pois esta não foi contemplada pelo documento exposto. Outra preocupação de alguns interlocutores foi em relação 
ao cuidado do setor público na tendência de articular as políticas de CT às parcerias com empresas privadas. 

CARAVANA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS 
TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS 

DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 
 

O Ministério do Esporte está promovendo caravanas de 
orientação sobre os programas sociais lançados pela 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social - SNELIS/ME - para gestores e agentes públicos.  
Maiores informações acessar o site: SNELIS/ME. 
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