BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE
Curitiba-PR, quinta-feira, 16 de junho de 2016.
ANO 04, N.11

CONCURSOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PELO BRASIL
Nos últimos dias foram publicados alguns editais de concursos públicos em
Instituições de Ensino Superior no Brasil para selecionar professores com
titulação de mestrado e doutorado. As universidades com oportunidades são:
Universidade Federal de Goiânia, com uma vaga para Handebol e Jogos e
brincadeiras, acesse o edital aqui; Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, com uma vaga para Pedagogia dos Esportes Coletivos e outra para
Metodologias aplicadas aos conhecimentos da Educação Física, para acessar o
edital clique aqui; e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná com uma
vaga para Gestão esportiva, acesse o edital aqui.
REVOGADA PORTARIA DO PIBID
A portaria 46 que trata sobre as mudanças do Pibid foi revogada.
Essa decisão é fruto de várias ações do Forpibid e da resistência
de vários setores, como o CBCE. A expectativa é que a Capes abra
diálogo com o Forpibid para tratar dos rumos do Pibid, vamos
acompanhar. Para saber mais e ver a publicação no diário oficial,
clique aqui.
ELEIÇÕES DO CBCE - PARÁ
Encerraram na semana passada as eleições da secretaria estadual do
CBCE/Pará. A chapa “Sempre em Frente CBCE/PA”, coordenada pelos professores
Gabriel Pereira Paes Neto e Natália Evangelista Do Espírito Santo foi eleita com
maioria dos votos. O objetivo principal da chapa é consolidar ações no campo da
produção do conhecimento e intervenção político-pedagógica na área da Educação
Física, Lazer e Ciências do Esporte no Estado do Pará. A Direção Nacional dá os
parabéns aos colegas e contamos com o apoio para o trabalho coletivo nas
diferentes regiões do país. Informações sobre o processo eleitoral, aqui.
PUBLICADO NOVO NÚMERO DA LICERE
No início deste mês foi publicada nova edição da Revista
do Programa Interdisciplinar em Lazer – Licere. É o número
02 do volume 19 (2016), que pode ser conferido no link
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/issue/view/171/showToc
III FÓRUM DE PESQUISADORES DAS SUBÁREAS SOCIOCULTURAL E PEDAGÓGICA E VI FÓRUM DO CBCE
O Fórum que foi realizado em Porto Alegre/RS na primeira semana de junho promoveu uma importante discussão
sobre a produção científica voltada à Educação Básica. Em breve a coordenação do evento divulgará um relato sobre
o debate e as gravações das palestras estão em processo de autorização dos palestrantes para serem divulgadas.
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