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Vai começar o XX CONBRACE & VII CONICE!
O maior evento da área da Educação Física brasileira começa nesse domingo!
Serão 18 minicursos, 1 conferência de abertura, 13 mesas redondas, 53 livros
lançados e centenas de trabalhos apresentados nas modalidades oral , pôster,
fotografia e vídeo. Além disso, haverá transmissão ao vivo e gravação pela RTVE,
uma intensa programação cultural , alojamentos de baixo custo e gratuitos e um
aplicativo para smartphone exclusivo do evento. Não fique de fora, para
acessar o site do evento, clique aqui.

Estão abertas as inscrições e submissões
de trabalhos para o VII Fórum
de Pós-Graduação do CBCE
O evento ocorrerá dias 07 e 08 de novembro, na Faculdade de Educação Física da Unicamp (São
Paulo) e tem como tema “A produção do conhecimento e a Educação Física no Ensino Médio”.
Para mais informações, clique aqui

CBCE participa de Reunião com a SBPC em São Paulo
A Secretaria Estadual do CBCE de São Paulo representou a entidade na
reunião. A principal pauta da discussão foram os cortes orçamentários da
Ciência e tecnologia no Brasil, que chegam ao patamar de 44% no Ministério
da Ciência e tecnologia, além do congelamento dos recursos por 20 anos
-

Editais abertos
•
•
•
•

Duas vagas para docente efetivo na Universidade Federal da Bahia
Processo seletivo para Programa de Mestrado em Educação Física – Sergipe/PE
Processo seletivo para Mestrado e Doutorado em Educação - UFPR – Curitiba/PR
Processo Seletivo para Mestrado em Educação Física – UFRN – Natal/RN

Próximos eventos:
•

3º Encontro de Educação Física Escolar (ENEFE) – 2 à 6 de outubro - Mal. Cândido Rondon/PR.

•

VII Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana – 30 de outubro à 1 de novembro –
Sergipe/PE

•

12º Congresso de Educação Física de Jundiaí – 14 à 18 de novembro – Jundiaí/SP
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