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REVISTA MOTRIVIVÊNCIA VOLTA A RECEBER SUBMISSÕES 
 

A comissão editorial da Revista Motrivivência comunica que a partir do 
dia 02 de fevereiro reabriu as seções para recebimento de novas 
submissões e reforça o convite para participarem da chamada para 
seção temática, intitulada: "A Base Nacional Comum Curricular da 
Educação Básica e a Educação Física". Para mais informações 
sobre a chamada, clique aqui. 

Siga o CBCE 

BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NA UEM/UEL 
 
O programa de pós-graduação associado em Educação Física 
UEM/UEL lança edital de vaga com bolsa para pós-doutorado. As 
inscrições vão até 26 de fevereiro. Mais informações clique aqui. 

ATENÇÃO NAS DATAS PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 
2016.  ASSOCIE-SE AO CBCE!! 

 

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 
 

RBCE SUPLEMENTAR FOI PUBLICADA COM TRABALHOS 
SELECIONADOS NO CONBRACE/2013. 

 
No ultimo dia 4 de fevereiro, após um longo período de negociações, percalços 
editoriais e dificuldades de diagramação, a RBCE Suplementar foi publicada 
pelo seu comitê editorial. Composta por trabalhos do XVIII Conbrace e V 
Conice, selecionados pelas comissões de avaliação dos GTTs do Colégio, a 
edição tem tudo para se tornar uma importante coletânea das Ciências do 
Esporte no país. Vale a pena conferir. Para acessar o número suplementar do 
periódico clique aqui.   

ENCONTRO CIENTÍFICO DE ESTUDANTES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO MARANHÃO 

 
O Departamento de Educação Física da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) realiza, de 17 a 19 de março de 2016, o XV 
Encontro Científico de Estudantes de Educação Física com o tema 
“A Educação Física e suas interfaces com as tecnologias”. O 
intuito é promover a inserção dos estudantes da instituição e 
região no universo da pesquisa. Mais informações clique aqui. 
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