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ATENÇÃO NAS DATAS PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE
2016. ASSOCIE-SE AO CBCE!!
A Direção Nacional do CBCE relembra que os valores e prazos
do primeiro lote para associação ou pagamento da anuidade referente
ao ano de 2016 estão chegando ao fim. O limite é dia 18/03. Mais
informações: http://www.cbce.org.br/associe.php

VIII CONGRESSO SULBRASILEIRO DO CBCE
A secretaria estadual do CBCE – Santa Catarina divulgou o tema, a data e o local do
VIII Congresso SulBrasileiro de Ciências do Esporte. O evento tem como tema “Implicações
dos novos marcos legais para a Educação Física, o Esporte e o Lazer”. Ele acontecerá em
Criciúma/SC, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), de 8 a 10 de setembro.
Mais informações em: http://congressos.cbce.org.br/index.php/8csbce/2016sul

CBCE PRESENTE EM AÇÕES E DEBATES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE BRASILEIRO
De dezembro de 2015, até agora em março, o CBCE está envolvido ativamente nas principais ações e debates que
vem acontecendo sobre a Educação Física e o Esporte no Brasil. Em dezembro ocorreu a última reunião do grupo de
trabalho para criação do Sistema Nacional do Esporte, na qual foi finalizado o documento de fechamento e análise sobre o
ano de 2015 e encaminhado para o Ministério do Esporte. Ainda no final do ano passado, representado pela presidente
Simone Rechia, o CBCE também esteve presente na reunião do grupo de pesquisadores da REDE CEDES do Ministério
do Esporte para a implantação dos Centros de Pesquisa Estaduais. A presidente do Colégio também participou em Brasília
no mês de dezembro, por convocação do Ministério da Educação, da Assembleia Pública para discussão das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física. Já em fevereiro representantes do CBCE
participaram da reunião do Conselho Nacional de Esporte e no dia 26 de fevereiro se reuniram com um grupo de
especialistas da área da Educação Física para discutir a Base Nacional Curricular Comum, sobretudo acerca da presença
da Dança nos currículos da Educação Física Escolar. Como desdobramento dessas ações, alguns documentos estão
sendo produzidos pelo coletivo do Colégio e logo estes serão disponibilizados para o acesso do público.

NOVO NÚMERO DA RBCE
A comissão editorial da Revista Brasileira de Ciências do Esporte lança nova edição ressaltando
a pluralidade teórica, metodológica e regional do periódico. Segundo os editores, a edição do Volume
38, número 1, de Jan./Mar. de 2016, atende a perspectiva da diversidade publicando artigos originais
que tratam desde jogos eletrônicos até índices de desempenho no basquetebol brasileiro. Para
acessar o novo número clique aqui.

ENQUETE SOBRE DCNs SERÁ ABERTA PELO CBCE
A Direção Nacional do CBCE está organizando uma enquete e um fórum de
discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais acerca da graduação
em Educação Física. Diante do debate que vem acontecendo em diferentes
universidades do país, o Colégio decidiu abrir um espaço para que os sócios e a
comunidade envolvida possa se posicionar e assim, coletivamente, aprofundar a
discussão. Aguardem, em breve divulgaremos o link para participação.
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