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FELIZ NATAL, FAMÍLIA CBCE !
A Direção Nacional do CBCE deseja a toda a família CBCE ótimas festas de final de
ano. Que o Natal seja repleto de momentos de amor e descobrimento alegres e
que nos encontremos em breve no Novo Ano que se inicia. FELIZ 2019!

XXI CONBRACE e VIII CONICE - 2019
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) convidam a comunidade acadêmico-científica, professores, professoras e
estudantes para, entre os dias 15 a 20 de setembro de 2019, no Campus Central da UFRN, em
Natal-RN, debatermos o que pode o corpo em tempos de controle/regulação e perda de
direitos. Clique aqui e conheça mais sobre o tema e a ementa do evento.

Linha do Tempo do CBCE 2019
Iniciamos 2018 com tudo! Planejamos nossos eventos regionais do CBCE, lançamos os Anais do CONBRACE 2017, alcançamos um
novo Comitê Editorial na RBCE, realizamos eleições e formações de novos representantes de Secretarias do CBCE pelo Brasil,
participamos politicamente de discussões como a interrupção do PIBID, a crítica à BNCC do Ensino Médio, a Proteção dos
Orçamentos de Educação e Saúde na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o combate à MP 841/18, o repúdio ao Projeto “Escola sem
Partido”, a manutenção da Democracia e sobre as mortes da vereadora Marielle e do motorista Anderson, temas que até hoje
são lutas nossas! Abrimos bolsa de pós-doutorado, participamos da 70° Reunião Anual da SBPC, comemoramos os 40 anos da
RBCE, realizamos uma Consulta Pública sobre temáticas e atividades para o próximo encontro na Reunião Anual da SBPC,
participamos de diversos eventos pelo Brasil, realizamos os nossos eventos regionais e finalizamos o ano com muita alegria de
aniversariante, comemorando nossos 40 anos! Obrigada pelo ano lindo de 2018 com a gente!
Que em 2019, as nossas lutas sejam ainda mais fortes e as nossas conquistas sejam cada vez mais compartilhadas!

Chapa inscrita para o CBCE-SP
A Chapa: Educação e Ciência - Resistências - Gestão 2019/2020 vem em defesa da luta pela
manutenção da educação pública e de qualidade, de garantias à produção científica e de incentivos ao
esporte e lazer será nosso mote juntamente à nossa Diretoria Nacional. Clique aqui e conheça mais
sobre a chapa inscrita para o CBCE-SP.

Editais abertos
IFPB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
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