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Concurso para professor substituto na FEF-UnB
A Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) abre vaga para professor
substituto na área de Estudos Socioculturais e pedagógicos em Educação Física, Esporte e
Lazer com mestrado em Educação Física como um dos requisitos básicos. As inscrições
acontecem de 3 a 16 de janeiro de 2018. Acesse o site aqui.

Concurso para professor efetivo da UFRJ
A pró-reitora da UFRJ promove concurso para provimento efetivo de vagas no cargo de
professor da Carreira de Magistério Superior. As inscrições estão disponíveis das 10 horas do
dia 8 de janeiro de 2018 até as 23 horas 59 do dia 6 de fevereiro de 2018. Para acesso ao edital
completo e mais informações, clique aqui.

Programa Institucional de Internacionalização – CAPES - PrInt
O Programa Institucional de Internacionalização da CAPES visa a seleção de Projetos Institucionais
de Internacionalização de Instituições de Ensino Superior ou de Institutos de Pesquisa. As
inscrições estão abertas e acontecem até o dia 19 de janeiro de 2018, de maneira gratuita e através
do preenchimento de formulário online. Os resultados finais serão divulgados em junho de 2018.
Acesse o Edital.

Linha do tempo da nova gestão
A nova gestão do CBCE (2017-2019) encerra o ano com muitos avanços alcançados! Os avanços estão
relacionados com encontros que definiram a continuação de algumas comissões e apossaram comissões
provisórias, além de contribuírem para progressos nos GTT’s e em eventos. Alguns exemplos foram a
Constituição De Comissão Para Reforma Estatutária; a formação das comissões provisórias do RN, CE, RJ, PE,
BH, PR e TO, e a participação de representantes do Colégio em eventos pelo país como o IV Fórum de
Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física.

O CBCE deseja boas festas!
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) deseja a todos os associados que as festividades
de fim de ano tragam-lhes a consciência de que os doces, as alegrias e os fogos de artifícios anunciam
não somente um novo ano, mas as possibilidades de novos e amplos crescimentos, encontros e
desenvolvimentos! Que nossos esforços e metas sejam recompensados! Ficam aqui nossos votos e
nosso compromisso de estarmos juntos no novo ano que está chegando, cheio de esperanças e
oportunidades! UM PRÓSPERO ANO NOVO!

Próximos eventos
• I Congresso de Atividade Física Adaptada da Cidade do Porto - Iniciação à Prática Desportiva na Escola
e no Clube - 2 E 3 De Fevereiro De 2018
• III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de
2018 – UFMS
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