BOLETIM DO COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE
Curitiba-PR, quinta-feira, 17 de novembro de 2016.
ANO 04, N.21
CBCE LANÇA LIVROS RESULTANTES DAS PALESTRAS DO XIX
CONBRACE/2015 EM VITÓRIA
São dois livros organizados a partir das falas dos convidados para as mesas
centrais e para as mesas dos GTTs do XIX Conbrace, de Vitória/ES, em 2015.
Das mesas centrais, não conseguimos o texto do professor Selvino, pois
estava com problemas de saúde na época. No caso dos palestrantes dos
GTTs, não tivemos adesão total ao projeto dos livros. Os livros foram
intitulados com o mesmo tema do congresso, “Territorialidade e diversidade
regional no Brasil e na América Latina: suas conexões com a Educação Física
e as Ciências do Esporte” e organizados por toda a equipe que participou da
organização do evento, liderados pela professora Paula Cristina da Costa
Silva. O volume 1 é referente às palestras ministradas nas mesas centrais do
evento e o volume 2 referente às mesas dos GTTs. Para fazer o download
dos livros clique aqui, em Volume 1 e Volume 2.

DOCENTE E ESTUDANTES DA ESEFID/UFRGS LANÇAM LIVRO SOBRE ESTÁGIO
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL
O livro, “O que aprendemos quando ensinamos Educação Física? Relatos da experiência do estágio de
docência na Educação Infantil”, organizado por Jamile Mezzomo Klanovicz, Lisandra Oliveira e Silva e
Tiago de Matos Braga, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (ESEFID/UFRGS), foi lançado em 2016 e está disponível para download na página do
repositório institucional da referida universidade. O e-book trata de relatos de experiência do Estágio de
Docência de Educação Física na Educação Infantil, ou seja, foi escrito por estudantes do Curso de
Licenciatura em Educação Física da ESEFID/UFRGS, e trata de narrativas das principais aprendizagens
construídas e os desafios enfrentados na experiência de Estágio na Formação Inicial. O e-book conta com
Prefácio do docente Vicente Molina Neto e demais textos de docentes da ESEFID/UFRGS.

CONGRESSO NORDESTE DO CBCE ACONTECE EM NATAL/RN
O VI Congresso Nordeste de Ciências do Esporte (CONECE) iniciou com a presença da
professora Simone Rechia e o professor Allyson Carvalho representando a Direção Nacional
do CBCE. Com o tema "Lazer, práticas corporais, estado e participação social" o evento está articulado
com o 28º Encontro Nacional De Recreação e Lazer (ENAREL) e o I Encontro Internacional de Políticas
Públicas em Esporte e Lazer da Rede Cedes do RN (ENIPPEL) em Natal/RN. O evento é uma articulação
entre fóruns de tradição na área e que, agora, se organizam em função de temática comum. Ao eleger o
tema "LAZER, PRÁTICAS CORPORAIS, ESTADO E PARTICIPAÇÃO POPULAR" o ENAREL, o CBCE e
a REDE CEDES (RN) propõem um espaço-tempo de debate partilhado entre os dia 15 e 18 de novembro
no Campus Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

EDITAIS DE PÓS-DOUTORADO ABERTOS EM UNIVERSIDADES DO RIO GRANDE DO
SUL
Está aberto um processo seletivo para pós-doutorado da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo/RS.
O PPG em Diversidade Cultural e Inclusão social dispõe de uma cota de bolsa do Programa Nacional de
Pós-Doutorado – PNPD/CAPES. O edital foi publicado na página do curso www.feevale.br/diversidade ,
opção Pós-doutorado. O professor Gustavo Roese Sanfelice, membro do GTT Comunicação e Mídia do
CBCE, é um dos possíveis orientadores do pós-doutorado. Estão abertas também as inscrições para o
processo seletivo de bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES junto ao Programa de
pós-graduação em Educação Física da UFSM para atuação junto a linha Aspectos sócio-culturais e
pedagógicos da Educação Física. Para mais informações acesse o Edital completo clicando aqui
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