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PARALISAÇÃO GERAL CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Neste último dia 15/03, quarta-feira, aconteceram nas ruas de todo o país protestos e
mobilizações de diversas classes trabalhadoras contra a proposta de reforma da previdência que
foi apresentada pelo governo federal. Em mais uma proposição que é apresentada pelo poder
executivo sem realizar nenhum debate público com os cidadãos do país, nem mesmo através de
instituições sindicais representativas das diferentes classes, a atual proposta de reforma da
previdência atropela direitos sociais conquistados historicamente pelos trabalhadores e visa
prolongar, sem ressalvas, o tempo de trabalho e de contribuição do brasileiro. A Direção Nacional
do CBCE se coloca ao lado de todos os trabalhadores e trabalhadoras do país nesta luta que se
iniciou ontem nas ruas das cidades, apoia a luta de todos os professores nos diferentes níveis de
ensino, e assim se posiciona totalmente contra a reforma da previdência. Esta é mais uma luta
que precisamos manter viva até que o governo federal recue com a proposta.

PROCESSO ELEITORAL PARA A DIREÇÃO NACIONAL DO CBCE
Está na página do CBCE o edital de convocação para o processo eleitoral da Direção Nacional do Colégio,
gestão 2017-2019. As inscrições de chapas poderão ser realizadas de 13/03/2017 até o dia 13/06/2017. A
divulgação das chapas inscritas será em 14/06/2017, o período da urna para votação será de 15/07/2017 a
15/08/2017 e a divulgação dos resultados será em 16/08/2017. As inscrições deverão conter o nome da
chapa, os nomes dos candidatos aos cargos com dados curriculares resumidos e o programa da chapa. Os
dados devem ser enviados ao atual endereço do CBCE e ao contato de email cbcedn@gmail.com .

VAGA DE PÓS-DOC NA UFBA
Através do edital nº. 01, de 13/03/2017, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal da Bahia receberá inscrições para a seleção de bolsista pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado
no período de 27/03/2017 a 02/04/2017. A bolsa que está disponível tem duração de 12 meses. A inscrição
deve ser realizada exclusivamente através do e-mail pgedu@ufba.br, conforme consta no edital. O resultado
será divulgado até 07/04/2017 e a implementação da bolsa será realizada até 15/04/2017. O programa conta
com cinco linhas de pesquisa: 1. Currículo e (In)formação; 2. Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica;
3. Política e Gestão da Educação; 4. Educação, Cultura Corporal e Lazer; 5. Educação e Diversidade.

ANAIS DO XIX CONBRACE – VITÓRIA/ES ESTÃO FORA DO AR TEMPORARIAMENTE
Devido a problemas técnicos do Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC), os anais do XIX Conbrace, realizado em Vitória/ES no
ano de 2015, estão fora do ar temporariamente. Os técnicos responsáveis pelo sistema já estão trabalhando para disponibilizar os
arquivos novamente. Ressaltamos que este problema não afeta em nada as submissões de trabalhos para o XX Conbrace, a ser
realizado em Goiânia/GO, de 17 a 21 de setembro. A plataforma para novas submissões segue funcionando normalmente.
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