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CBCE NA SBPC 2017
A Sociedade Brasileira para o progresso da ciência definiu a programação científica da 69ª Reunião Anual
da SBPC, que ocorrerá em Belo Horizonte, na UFMG, entre os dias 16 e 22 de julho de 2017. O CBCE teve
todas as suas propostas de atividades aprovadas. Entre os palestrantes convidados pelo Colégio estão os
professores Vicente Molina Neto (UFRGS), Marcos Garcia Neira (USP), Cláudio Márcio Oliveira (UFMG),
Edivaldo Góis Júnior (UNICAMP), Admir Soares Júnior (UFMG) e José Ângelo Gariglio (UFMG). O evento
este ano tem como tema central “Inovação – Diversidade – Transformações”. Inscrevam-se e participem!!

NOTA DE PESAR À APROVAÇÃO DO PL DO ENSINO MÉDIO
O Grupo de Trabalho Temático “Escola” do CBCE publicou uma Nota de Pesar pela aprovação do Projeto de Lei (PL) de Conversão, nº
34, de 2016, proveniente da Medida Provisória nº 746 de 2016 que significa o fim do Ensino Médio como um direito das camadas mais
humildes da população. O GTT-Escola vem a público denunciar os terríveis efeitos de tal reforma à formação dos estudantes e ao
exercício profissional de docentes vinculados a essa etapa da educação básica. Entre outros aspectos, para o GTT o PL subtrai dos
jovens e adultos desse segmento uma parcela substantiva e importante de conhecimentos a que têm direito por lei e, ao buscar a redução
de custos neste segmento de ensino, sepulta definitivamente os sonhos dos jovens das regiões empobrecidas, ampliando ainda mais a
distância que os separa dos grupos privilegiados ao pleitearem o acesso à universidade. Acessem e compartilhem!

NOVOS ENCAMINHAMENTOS DA BNCC
Os professores Suraya Cristina Darido e André Luis Ruggiero Barroso emitiram nota informando sobre os últimos
encaminhamentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Foram realizadas reuniões em Brasília, nos dias 25 e 26
de janeiro para apresentação à comunidade das principais mudanças que estão sendo efetuadas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). A mudança estruturante do documento é que ele se converteu num Currículo por
Competências. Entre as autoridades que fizeram parte da mesa de abertura dos trabalhos estavam membros do atual
governo e também o coordenador anterior da BNCC. Leia a nota completa.

CONVITE DA RBCM À AVALIADORES

VAGA DE PÓS-DOC NA UEM/UEL

Os editores da Revista Brasileira de Ciência e Movimento
(RBCM) tem buscado constantemente aprimorar seu atendimento
à comunidade acadêmica/científica. Contudo, para isto, além dos
esforços da equipe editorial, também se faz necessário que a
comunidade acadêmica/científica não meça esforços para atuar
como parceira. Nesse sentido eles fazem o convite para que
professores doutores façam parte da equipe de avaliadores,
sinalizando tal disponibilidade e interesse por intermédio de
contato com a Comissão Editorial via e-mail rbcm@yahoo.com.

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 1
(um) bolsista pesquisador em nível de pós-doutorado, no
âmbito do PNPD – CAPES, no Programa de Pósgraduação em Educação Física Associado UEM/UEL. As
inscrições deverão ser realizadas no período de
10/02/2017 a 06/03/2017, nas Secretarias do Programa.
O edital está disponível na página do programa.
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