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A Direção Nacional (DN) do CBCE publicou na última semana os valores e
prazos para novas associações ou atualização da anuidade dos já associados
ao Colégio referente ao ano de 2017. A secretaria da DN lembra que a anuidade
deve ser paga, preferencialmente, através de depósito ou transferência bancária
para a conta corrente do Colégio no Banco do Brasil, Agência: 0756-0, Conta
Corrente: 71.326-0. A outra alternativa de pagamento é através do “Pag Seguro”,
que pode ser realizada acessando a “Área do Associado” com o login e a senha
cadastrados. Após o depósito, transferência ou pagamento, o comprovante deve
ser anexado na aba “anuidades” da Área do Associado para que a secretaria da
DN possa identificar o pagamento e atualizar a associação. Fiquem atentos aos
valores e prazos, quanto antes for realizado o pagamento menor o valor da
anuidade e assim também é possível usufruir dos benefícios para inscrição e
participação do nosso Conbrace (Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte),
que este ano vai para sua vigésima edição e ocorrerá em Goiânia/GO.

ABAIXO-ASSINADO DA SBPC CONTRA OS CORTES ORÇAMENTÁRIOS NA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Na última quarta-feira (10/01) o presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia (DEM), sancionou a Lei
Orçamentária Anual de 2017 (LOA/2017) com a previsão de uma redução de cerca de 90% dos recursos destinados
a ciência, tecnologia e informação. Hoje, 16/01, foi publicada uma portaria que garante os 1,7 bilhões que tinham
sido retirados dos recursos obrigatórios a serem investidos na área. Após imediata e forte mobilização da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) desde o dia da sanção da lei pelo Congresso Nacional, no dia 27 de
dezembro de 2016, através de um manifesto contrário a LOA e de um abaixo-assinado organizado pela entidade
científica, parece que o poder executivo recuou e alterou a fonte destes recursos, garantindo os investimentos. A
presidente da SBPC, Profª. Dra. Helena Nader, chegou a dar uma declaração de que estava com vontade de dizer
aos jovens que saíssem do país diante do cenário que se desenha com as atuais decisões sobre os recursos
destinados à ciência e à educação no Brasil. O CBCE, como entidade científica associada à SBPC, apoia a
mobilização e convida a todos os associados a assinarem este abaixo-assinado que está disponível para todos.

EVENTO NO PARÁ
Nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2017 será realizado o Seminário Regional de Estudos em Ciências
do Esporte e Produção do Conhecimento na Região Norte, com o tema: “Produção do
conhecimento em Educação Física, Políticas Públicas, Esporte e Lazer na região Norte: limites,
possibilidades e desafios na atualidade”. O evento ocorrerá no ICED/UFPA/BELÉM (Universidade
Federal do Pará, em Belém). O evento também será um Pré-CONBRACE para os participantes e
interessados na temática, uma prévia e uma preparação para os debates que devem ocorrer no
evento nacional e internacional do CBCE que ocorrerá em Goiânia/GO, no mês de setembro de 2017.
As
inscrições
no
Seminário
deverão
ser
realizadas
através
do
email:
seminariocbcepara2017@outlook.com. Informe o nome completo; instituição; email e contato
telefônico. Os palestrantes estão quase todos confirmados e em breve serão anunciados.

LIVRO SOBRE INÍCIO DA DOCÊNCIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O livro “Textos e Contextos sobre o trabalho do professor de educação física no início da docência”, de
organização dos professores Victor Julierme Santos da Conceição e Jessica Frasson e edição da Editora Sulina,
foi lançado no VIII Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, realizado na UNESC, em Criciúma/SC, e
propõe como objetivo apresentar inquietações em forma de relatórios de pesquisa e ensaios sobre o início da
docência, buscando debater os elementos para compreender esta fase do desenvolvimento docente com as
correlações de forças com e na cultura escolar. O livro está disponível para compra na Editora Sulina. A Direção de
Comunicação do CBCE parabeniza os organizadores da obra e lembra a todos os associados que o nosso boletim
é um espaço que está sempre aberto para divulgação de informações, pesquisas, eventos e obras relacionadas às
áreas das Ciências do Esporte e Educação Física.
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