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Eleições para Diretoria Nacional do CBCE
Está aberto o processo de eleições na Direção Nacional do CBCE. Dos dias 15/07/2017 a
15/08/2017 a urna estará aberta para a votação dos associados com anuidade quite em
2017. A carta proposta da Chapa “Participação democrática e pluralidade científica”
encontra-se no link: http://www.cbce.org.br/upload/editais/12/Carta%20Proposta.pdf

Eleições para a Secretaria do CBCE no Distrito Federal
Está aberto o processo de eleições na Secretaria do CBCE no Distrito Federal. Dos dias 03/07/2017 a 06/07/2017 a urna
estará aberta para a votação dos associados com anuidade quite em 2017.
Para ler A carta programática da Chapa “Democracia e Luta” encontra-se no link:
http://www.cbce.org.br/upload/editais/13/Carta%20programtica-Democracia%20e%20Luta.pdf

Em votação no Conselho Nacional de Esporte Capoeira segue sendo patrimônio imaterial
do Brasil
Na manhã do dia 23 de junho o Conselho Nacional de Esporte se reuniu para discutir, dentre outros assuntos, o
reconhecimento da capoeira e artes marciais como esporte. A presidente do
CBCE, Profª Drª Simone Rechia juntamente com a maioria do conselho, votou
que o esporte deve seguir a entendimento da autodeterminação. Isto é,
nenhuma instituição deve definir o que é ou não é esporte. Sendo assim,
a capoeira segue sendo patrimônio imaterial brasileiro!

Associados recebem Cadernos de Formação da RBCE
Na primeira semana de julho segue para os associados ativos do CBCE o volume 14 dos Cadernos de
Formação da RBCE. O periódico publica “trabalhos que contemplam experiências relacionadas à prática
de ensino de Educação Física, objetivando compartilhar práticas que foram ou estão sendo
desenvolvidas em escolas e demais instituições no Brasil e também em outros países da América Latina.”

Lançamento de livro
É lançado o livro “Gestão estratégica das experiências de Lazer” organizado por
Paulo Henrique de Azevedo e Antônio Carlos Bramante.

Editais abertos
•

Aberto o processo seletivo para o Mestrado Profissional em Educação e Docência da UFMG

Próximos eventos:
•

XX CONBRACE& VII CONICE – 17 à 21 de setembro – Goiânia (Goiás)

Expediente: Boletim mensal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - Universidade Federal do Paraná - Departamento de Educação Física
Produção: Diretoria Nacional de Comunicação do CBCE
Textos e diagramação: Allyson Carvalho de Araújo e Karine do Rocio Vieira dos Santos
Siga o CBCE
Contatos: (41) 3360-4201 || comunicacbce@gmail.com || http://www.cbce.org.br/

