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ANO 04, N.15
REDE CEDES TEM ATO DE DIVULGAÇÃO NOS JOGOS OLÍMPICOS
Objetivando divulgar programas e ações criados pelo Ministério do Esporte,
desenvolvidos no âmbito da promoção do direito social, a Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) estará presente nas
Olimpíadas, ocupando espaços e desenvolvendo atividades no âmbito da
Casa Brasil/RJ. Dentre as ações, destaca-se o “Ato de divulgação dos 27
Centros de Pesquisa da Rede CEDES” que ocorrerá no dia 18 de agosto, a
partir das 17h, no Foyer da Casa Turing (espaço da Casa Brasil).
LANÇAMENTO DE LIVRO SOBRE FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS
Foi lançado no dia 10 de agosto o livro “Formação de Agentes Sociais no Âmbito
das Políticas Púbicas de Esporte e Lazer – A Experiência do PELC”. O ato de
lançamento do livro bilíngue (português e espanhol), foi realizado pelo Ministério
do Esporte em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O livro reúne
importantes reflexões e relatos sobre as experiências no processo formativo de
todos os envolvidos na implantação e desenvolvimento dos Programas Esporte e
Lazer da Cidade – PELC e Vida Saudável do Governo Federal.
PROGRAMAÇÃO DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO
LAZER
O II Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer divulgou a programação do
evento que conta com conferências, mesas redondas e grupos de trabalhos
temáticos, além de painéis de debate. Para ter acesso à programação, basta
acessar o http://www.cbel.com.br/
REVISTA MOVIMENTO PUBLICA RESUMOS DE NOVA EDIÇÃO
A revista Movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou os
resumos do número 3, do volume 22, de jul./set. 2016. Para acessar, clique aqui. Atualmente um
dos mais importantes periódicos científicos das subáreas pedagógica e sociocultural da Educação
Física/Ciências do Esporte, nesta edição serão publicados artigos sobre corpo, sobre formação de
professores no Brasil e na Espanha, sobre estereótipos étnicos, sobre MMA, sobre gênero, sobre
identidade docente, sobre inclusão de pessoas com deficiência, entre outros temas. Vale a pena
conferir e acompanhar as publicações deste importante meio de difusão do conhecimento.

XX CONBRACE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA 2017
A vigésima edição do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE)
ocorrerá em Goiânia, no período de 17 a 21 de setembro de 2017. A comissão
organizadora do evento informa que a página do XX Conbrace e VI Conice está em
construção e tão logo fique online, divulgarão na página oficial do evento no facebook,
@contatoconbrace2017. A comissão também se coloca a disposição para fornecer
informações mais básicas e ainda responder as dúvidas e perguntas. A organização
adiantou que o período de submissão de trabalhos será do dia 16 de janeiro a 31 de
março de 2017. Para acompanhar a página no facebook, clique aqui.
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