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CONBRACE 2017
Está no ar a página do XX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, o nosso tradicional
Conbrace, e do VII Congresso Internacional de Ciências do Esporte, o Conice. Os eventos
acontecerão na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, no período de 17 a 21 de
setembro de 2017. A comissão organizadora do evento trabalhou arduamente nos últimos
meses para que o site fosse pro ar o quanto antes com todas as informações necessárias
para os congressistas. A programação geral do congresso já está disponível para que todos
possam se organizar com passagens aéreas e hospedagens, e ela foi pensada com base na
temática “Democracia e Emancipação: desafios para a Educação Física e Ciências do
Esporte na América Latina”. Conforme palavras da comissão organizadora do evento,
diante da “desqualificação e aligeiramento da produção do conhecimento e diversas
ameaças aos direitos constitucionais de acesso à saúde, à educação, ao esporte e ao lazer”,
é candente e necessária a reflexão e discussão coletiva da conjuntura política geral e das
questões específicas relacionadas às Ciências do Esporte. Fica o convite. Vamos todos!?

SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O CONBRACE 2017
As submissões de trabalhos já estão abertas e vão até o dia 31 de março de 2017. A apresentação de trabalhos poderá ser em quatro
diferentes modalidades: pôster; comunicação oral; fotografia; e vídeos. As duas últimas modalidades estarão vinculadas à Sala de Imagens
(SIM). O período para submissão de trabalhos à SIM é de 03 de abril a 31 de maio. A submissão dos trabalhos ocorrerá através do SOAC,
onde, também, estarão disponibilizados os anais do evento futuramente. FIQUEM ATENTOS - Para concretizar a submissão, em trabalhos
com até 3 (três) autores, ao menos um autor deve estar quite com sua inscrição no evento. Trabalhos com 4 (quatro) a 6 (seis) autores, ao
menos dois devem realizar sua inscrição para concretizar a submissão. Saiba mais na página oficial do evento. Acessem!!

ANAIS DO 1º ENPPEL DISPONÍVEIS

EVENTO NO PARÁ

Já estão disponíveis na página do SOAC os anais do 1º
Encontro Nacional de Pesquisadores de Políticas Públicas
em Educação Física, Esporte e Lazer (ENPPEL). O evento
aconteceu em Goiânia/GO, nos dias 15, 16 e 17 de
dezembro e possibilitou aos pesquisadores participantes o
reconhecimento das pesquisas em Políticas de Esporte e
Lazer, em especial, daquelas desenvolvidas pelos Grupos de
Pesquisa vinculados à Rede Cedes/ME.

NÃO ESQUEÇAM! Nos
dias 09 e 10 de fevereiro de
2017 acontece o Seminário
Regional de Estudos em
Ciências do Esporte e
Produção do Conhecimento
na Região Norte, em
Belém, na UFPA.
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