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Siga o CBCE 

O MOVIMENTO CONTRA A PEC 241 E A MP DO ENSINO MÉDIO NÃO PÁRA 
 

Em inúmeras universidades brasileiras o movimento contrário à PEC 55 (241) e à MP do “Novo 
Ensino Médio” tem crescido exponencialmente na última semana. Após o movimento de 
estudantes secundaristas para ocupação de escolas públicas no Paraná, agora grandes 
universidades federais do país estão sendo ocupadas por estudantes das instituições. Até o 
momento temos a informação da Reitoria e do Departamento de Educação Física da Universidade 
Federal do Paraná (DEF/UFPR), da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação Física da 
Universidade Federal de Goiás, da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas 
Gerais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outras que já estão se 
movimentando. A Direção Nacional apoia o movimento dos estudantes da educação básica e 
também do ensino superior, e tem se mobilizado no suporte aos alunos do DEF/UFPR. 

CARTA APROVADA EM FÓRUM DE BRASÍLIA FOI 
ENTREGUE AO DEPUTADO EVANDRO ROMAN (PP-Pr)  

 

Na última quinta-feira, 25/10, no auditório da Faculdade de Educação 
Física da Universidade de Brasília (UnB), o CBCE, com o apoio de 
importantes instituições da Educação brasileira como a própria UnB e a 
Anped, realizou o Fórum em Defesa da Educação Física no Ensino 
Médio e contou com auditório lotado por alunos e professores de todo o 
Brasil. Tivemos participantes advindos de 15 estados do país, ou seja, 
representantes de todas as regiões e mais da metade dos estados da 
federação. Ao fim do fórum, uma comissão de representantes foi até a 
Câmara dos Deputados e entregou o documento aprovado durante o 
fórum para o Deputado Evandro Roman em mãos. O deputado pelo 
Paraná faz parte da Comissão Especial que irá discutir a Medida 
Provisória do “Novo Ensino Médio” nos próximos meses. Acesse o 
conteúdo do documento e veja o vídeo do fórum na íntegra. 

CONGRESSO NORDESTE DO CBCE ACONTECE EM NATAL/RN 
 

O VI Congresso Nordeste de Ciências do Esporte (CONECE), será realizado juntamente com o 28º 
Encontro Nacional De Recreação e Lazer (ENAREL) e o I Encontro Internacional de Políticas Públicas em 
Esporte e Lazer da Rede Cedes do RN (ENIPPEL) em Natal/RN. O evento é uma articulação entre fóruns 
de tradição na área e que, agora, se organizam em função de temática comum. Ao eleger o tema "LAZER, 
PRÁTICAS CORPORAIS, ESTADO E PARTICIPAÇÃO POPULAR" o ENAREL, o CBCE e a REDE 
CEDES (RN) propõem um espaço-tempo de debate partilhado a ser realizado entre os dia 15 e 18 de 
novembro no Campus Centra do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na programação do evento 
estão previstas conferências, encontros temáticos institucionais, oficinas, apresentação de trabalhos em 
comunicação oral e pôster. Para saber mais sobre o evento acesse o site oficial. 

ENCONTRO DA REDE CEDES EM GOIÂNIA É ADIADO! 
 

A organização do I Encontro Nacional de Pesquisadores de Políticas Públicas em Educação Física, 
Esporte e Lazer (ENPPEL) e da II Jornada de Formação de Pesquisadores do Centro de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e Lazer da Rede Cedes do Estado de Goiás informa que, por diversos motivos alheios 
a vontade da comissão organizadora, entre eles a greve dos servidores técnicos da UFG e a ocupação da 
FEFD pelos alunos, o 1o. ENPPEL e 2a Jornada da Rede Cedes de Goiás foram adiado para o mês de 
dezembro próximo. A comissão informa também que até meados desta semana divulgarão as novas datas. 
Os organizadores ressaltam que sentem pelos prejuízos que isto tenha causado, mas que não houve outra 
alternativa neste momento. As informações sobre os novos encaminhamentos do evento estão sendo 
atualizadas no site oficial e pela página do facebook, acompanhem! 

Fonte: g1.globo.com/pr 
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