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ENCONTRO MARCA LANÇAMENTO DOS 27 CENTROS
INTEGRADOS À REDE CEDES
Entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2015 ocorreu em Brasília o
lançamento dos 27 centros de pesquisa que integram a REDE
CEDES. Ao todo, esta rede estará aglutinando 92 grupos de
estudos e 232 pesquisadores em ações que investigam e
qualificam as políticas públicas de esporte e lazer em todo o
território nacional. A diretoria Nacional do CBCE se fez presente
no evento e está articulando possibilidades de colaborar de forma
mais sistemática com esta ação do Ministério do Esporte.
EDIÇÃO SUPLEMENTAR DA RBCE
A edição suplementar da RBCE será publicada como vol. 36-2,
fascículo 1, abr.-jun. de 2014, com paginação especial e com o
formato (layout) que usávamos na ocasião, antes do processo de
editoração ser assumido pela Elsevier. A revista encontra-se com
a editora responsável pelo trabalho de finalização. A edição
suplementar estará em condições de publicação na segunda
quinzena de janeiro de 2016, novo prazo que apresentamos à
comunidade.
PRIMEIRAS INFORMAÇÕES DO XIV CONGRESSO DE
HISTÓRIA DO ESPORTE, DO LAZER E DA EDUCAÇÃO FÍSICA
O evento que ocorre entre os dias 08 e 11 de novembro de 2016,
na cidade de Campinas-SP, já está com as primeiras informações
no endereço http://www.fef.unicamp.br/fef/chelef2016. Lá todos
podem ter acesso ao tema e a programação do evento, além de
prazos para inscrições de trabalhos.
PUBLICADOS NOVOS NÚMEROS DE PERIÓDICOS NACIONAIS
No início deste mês foram publicadas novas edições de cinco importantes periódicos nacionais da
Educação Física/Ciências do Esporte. A RBCE lançou o v. 37. Núm. 4. (2015), a Motrivivência
publicou o v. 27, n. 46 (2015), a Pensar a Prática disponibilizou o v. 18, n. 4 (2015), a Licere
também lançou o v. 18, n 4 (2015)) e a Ciência e Movimento o v. 23, n. 4 (2015).
MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA DIRETORIA NACIONAL
A diretoria nacional do CBCE gostaria de desejar a todos um ótimo final de ano. Que o novo ano chegue
primeiramente com muita saúde e coragem. Que também nunca nos falte trabalho e coragem para enfrentá-los em
busca de contribuir para o crescimento de nossa área. Contamos com todos os associados para fazer do 2016 um
ano de fortalecimento de nossa entidade.
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