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ANO 5, N.01
UM FELIZ 2017!
Após um ano preenchido por muito trabalho, participação ativa em diversas
frentes da Educação, da Educação Física e do Esporte brasileiro, assim como
também de muita luta pela manutenção e ampliação de direitos sociais em prol
do bem estar coletivo nos variados setores da sociedade, a Direção Nacional
deseja a todos os associados, seguidores e partícipes diretos e indiretos deste
fazer formação, ciência e política junto, um ano recheado de felicidades,
alegrias, paz, afeto e, sobretudo, muito respeito ao próximo. A DN projeta um
2017 decisivo para o rumo das Ciências do Esporte e da Educação Física no
Brasil, com decisões curriculares nos diferentes níveis e etapas de formação e
com definição de planos e políticas nacionais de esporte. Neste sentido,
ressaltamos a importância de nos mantermos juntos, próximos, em debate
constante, para que tenhamos sempre representação e voz ativa na realidade e
no projeto futuro do que nos reúne dentro desta comunidade. Um Feliz Ano
Novo, é o desejo de toda a DN/CBCE para os nossos associados.

ANUIDADES DE 2017 PARA ASSOCIAÇÃO AO CBCE
A secretaria da Direção Nacional informa que os valores das anuidades para associação ao Colégio estão
sendo decididos ainda nesta primeira semana de janeiro para que em breve todos os associados possam
atualizar suas anuidades e novos interessados possam fazer suas associações. Conforme tem sido
solicitado nos últimos anos, o pagamento deverá ser feito, preferencialmente, via depósito ou transferência
bancária para a conta da instituição. A DN relembra que os associados precisam fazer o pagamento e
depositar o comprovante no espaço destinado ao documento na área do associado, na página do Cbce,
para que a associação seja atualizada e reconhecida pela DN. É importante também lembrar que 2017 é
ano de Conbrace, que ocorrerá em Goiânia/GO e as submissões de trabalho devem abrir de janeiro a
março. Os associados com anuidade paga tem alguns benefícios como descontos na inscrição do evento,
possibilidades de transporte ao evento a ser verificado com as respectivas secretarias estaduais e também
possibilidade de conseguir alojamento. Associe-se, qualquer dúvida cbcedn@gmail.com.

ELEIÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DO CBCE/PE
No último dia 20 de dezembro foi publicado o ato de posse da chapa eleita para a secretaria estadual do
CBCE/PE. A chapa denominada, “CBCE-PE: DO LITORAL AO SERTÃO”, composta pela 1ª secretária
Kadja Michele Ramos Tenório (SEDUC-PE/UPE/Ethnós), pela 2ª secretária Lívia Tenório Brasileiro
(SEDUC-PE/UPE/Ethnós), pelo tesoureiro Rodrigo Falcão de Oliveira (UPE/ Ethnós), por Andrea Carla
de Paiva (UFRPE) e Henrique Gerson Kohl (UFPE), assume seu segundo mandato com o objetivo de
“debater, estudar, valorizar, apoiar, (re)significar e socializar experiências da prática pedagógica da
Educação Física no Estado”. De forma específica, entre outros objetivos, a chapa se propôs a: 1)
Promover espaços, presenciais e virtuais, para tratar de demandas, tanto oriundas do contexto nacional
como local, e sendo espaço para gerar encaminhamentos; 2) Promover debates sobre diferentes
temáticas relacionadas à prática pedagógica dos(as)professores(as) em parceria com grupos de
pesquisa da área. A DN parabeniza a chapa eleita e deseja um ótimo trabalho nesta gestão.

REVISTA MOVIMENTO TEM NOVA EDIÇÃO PUBLICADA
A Revista Movimento, coordenada e editorada na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ESEFID/UFRGS), publicou nova edição, a última de 2016. Com
artigos que tratam sobre avaliação formativa, sobre formação inicial de professores na Espanha e na Costa
Rica, sobre o do discurso de obesidade na Espanha, sobre Educação Física e saúde mental nos CAPS,
sobre política pública esportiva na Argentina, sobre produção científica relacionada às modalidades olímpicas
e paralímpicas, sobre gênero no futebol, sobre raça, sobre atuação com alunos com deficiência, entre outras
temáticas, a revista completa o seu 22º volume. O CBCE parabeniza e agradece por mais esta contribuição.
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