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ANO 4, N.08
CBCE PRESENTE EM DEBATE SOBRE A BNCC
No último dia 25, no Rio de Janeiro, a Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação (ANPED) promoveu o Colóquio
Nacional “A Base em Questão: desafios para a educação e o ensino no
Brasil”. Contando com a participação de diversas associações científicas,
entre elas o CBCE, o encontro foi realizado com o intuito de estimular o
diálogo e fortalecer o papel das comunidades científicas como mediadoras do
processo educacional do país. Representado pela Profª. Ângela Celeste
Barreto de Azevedo, o Colégio marcou presença no evento e apresentou o
posicionamento da entidade através do documento produzido juntamente
com os membros dos GTTs. Para saber mais sobre o debate, acesse aqui.
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CONBRACE 2017 EM CONSTRUÇÃO
A sede do XX Conbrace que ocorrerá em 2017 já foi definida,
Goiânia/GO. Com o apoio da Secretaria Estadual do CBCE/Go e da
Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás (UFG), que
abraçaram o evento, as primeiras reuniões já estão acontecendo lá pelo
centro do país. O Prof. Dr. Tadeu João Ribeiro Baptista, diretor financeiro do
CBCE e professor da UFG, juntamente com conterrâneos companheiros de
trabalho, já estão trabalhando na organização das comissões do evento. O
local do evento já foi contratado e o intuito é definir o tema do congresso
ainda este ano. Mais informações sobre o XX Conbrace em breve!

PROCESSOS SELETIVOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UFES E UNB
Estão abertos processos seletivos para cursos de pós-graduação em dois
importantes centros de Educação Física e Ciências do Esporte do país, na
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e na Universidade de Brasília (UnB).
No programa da UFES estão abertas 14 vagas de doutorado e as inscrições
acontecem de 27/04 a 30/05/16. No programa da UnB estão abertas 27 vagas de
doutorado e 37 de mestrado e as inscrições acontecem de 09/05 e 25/05/16. No total
são seis linhas de pesquisa na UFES e três na UnB que contemplam tanto a área
biodinâmica voltada ao desempenho esportivo e à atividade física e saúde, como a
área sociocultural e pedagógica da Educação Física e Esporte. Para acessar os editais
clique em (UFES) e (UnB).

CICLO DE DEBATES MOVIMENTA FORTALEZA
No último dia 29 de abril ocorreu na cidade de Fortaleza o I Ciclo de debates da
Educação Física, promovido pela Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza –
FAMETRO. O evento aconteceu no auditório da Unidade I e teve uma programação
com início às 8:00 da manhã e que perdurou até às 21:30. Os temas foram os mais
diversos, abarcando debates sobre inovações no treinamento, abordagens da luta, do
jogo, da mídia e da saúde no espaço escolar, além de reflexões sobre os novos rumos
na formação do professor de educação física. Participaram do evento o Prof. Allyson
Carvalho de Araújo, diretor de comunicação do CBCE, e o Prof. Lino Castellani Filho,
professor visitante da UnB. A intenção dos organizadores é movimentar e estimular o
debate acadêmico em torno de temas emergentes e relevantes para a área da
Educação Física. Este mesmo grupo está em processo de revitalização da Secretaria
Estadual do CBCE no Ceará.
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