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Posse da nova secretaria do CBCE da Bahia durante o 2° Seminário Práticas
Corporais
O 2° Seminário Práticas Corporais, com o tema "vivências, conhecimento e cultura"
ocorreu nos dias 5 e 6 de dezembro na Universidade Estadual de Feira de Santana e
contou com o apoio do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, por meio da nova
secretaria da Bahia que realizou sua posse simbólica durante o evento.

Nova Base nacional curricular para educação básica é aprovada pelo CNE
A nova Base Nacional Comum Curricular foi aprovada no dia 15 de dezembro, em votação pelo
CNE (Conselho Nacional de Educação). O documento apresenta alterações sobre o que
estudantes das redes pública e privada do Brasil devem aprender em cada etapa escolar na
educação básica. Acesse aqui o documento na íntegra.

“CAIR, LEVANTAR E SORRIR: BEM-VINDO À SALA DO EQUILÍBRIO”
A “sala do Equilíbrio” é um projeto idealizado por estudantes e professores da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) que realizam trabalhos de formação de professores de Educação Física em uma
escola estadual em Florianópolis/SC. O projeto ainda precisa de recursos e pretende oportunizar um
espaço harmonioso e seguro para capacitar educadores e crianças a encontrarem seus equilíbrios
emocionais e físicos enquanto estabelecem relações entre a história de vida das comunidades em que
vivem com as atividades realizadas. Conheça o projeto e contribua para sua realização: acesse aqui.

Inep realiza alterações em instrumentos de avaliação de cursos e instituições
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adotará novos
instrumentos de avaliação externa para o monitoramento da qualidade dos cursos de graduação
presenciais e a distância, assim como das instituições de educação superior. No dia 15 de
dezembro, uma nova portaria foi publicada no Diário Oficial da União, regulamentando os
procedimentos de competência do Instituto. Saiba mais.

Próximos eventos
• Chamada de trabalhos para o CIAIQ - VII Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa - 10 a 13 de julho de
2018. Fortaleza-CE.
• Aberto o período de submissões de artigos para o VI Congresso Latino-Americano de Estudos Socioculturais do Esporte
– 4 a 6 de setembro de 2018. Ribeirão Preto/SP.
• Submissões abertas para o III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer | XVII Seminário “O lazer em debate" – 27 a 30 de
abril de 2018. Mato Grosso do Sul.

Siga o CBCE
Expediente: Boletim mensal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Educação Física Fisioterapia e Dança
Produção: Diretoria Nacional de Comunicação do CBCE. Textos e diagramação: Allyson Carvalho de Araújo e Mayara Cristina Mendes Maia
Contatos: (51) 3308-5885 || comunicacbce@gmail.com || www.cbce.org.br/

