
As inscrições para o 111 CONECE deverão ser efetivadas
através do preenchimento do cadastro de congressista

INSCRiÇÕES DE TRABALHOS ATÉ O DIA31 DE AGOSTO

Banco do Brasil
Conta poupança

Favorecido: José Pereira de Sousa Sobrinho
Agência: 3653-6/ Conta:31.890-6

Variação:1

CATEGORIA INSCRiÇÃO SEM INSCRiÇÃO COM
ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO

Graduado ~ RS 60,00 RS 90,00- -
Estudante RS 30,00 RS 60,00

Associado com anuidade 2010 Gratuito RS 30,00
quite

66?MISSÃO ORGANlZADºB+

- Prot. Ms. José Pereira de Sousa Sobrinho

- Prot. Es . Mareei Lima Cunha

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM

EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO

PROFISSIONAL: Um debate reaberto
I. llT. 10.IOS...----.---

PATROCÍNIO

24 à 26 de Setembroyao io



~RESENTAÇÃQ,

Fundado em1978, o Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte (CBCE) - vinculado à Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência (SBPC) - constitui-se em uma entidade
científica que congrega estudantes, pesquisadores e

professores vinculados a ciências do esporte e do lazer. O

CBCE efetiva-se como referência na discussão e proposição

de questões acadêmica/científicas e política referente às

questões da Educação Física e da Cultura Corporal,

expressando importância social no fomento e socialização
do conhecimento historicamente constituído. O CBCE é

responsável pela publicação de um dos principais periódicos

científicos no campo da educação física, do esporte e do

lazer, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE)
publicada desde 1979.

Como parte da dinâmica orqaruca da entidade, a
Secretaria Estadual do Ceará (CBCE-CE) foi implantada no

blênío 1989-91. Após diversas tentativas de reconstruí-Io em
nosso estado ao longo dos anos, surge um movimento que

vem se reorganizando desde 2007, com participação de

profissionais que acreditam no avanço da produção científica

e no debate político na área da educação física, esporte e
lazer; associado aos interesses dos trabalhadores, pautado

na construção de uma entidade científica democrática

construída a partir da luta pelo desenvolvimento da ciência.

Como uma de suas principais instâncias, o CBCE

possui o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(CONBRACE), que é um evento bienal realizado pelo CBCE

desde 1979, concretizando-se como espaço de definição da
política científica do CBCE. Nos estados as Secretarias
Estaduais se organizam e realizam nos anos pares seus
encontros regionais. A Secretaria Estadual do Ceará

apresenta neste contexto, a realização do Congresso

Nordestino de Ciências do Esporte (CONECE), evento de
caráter científico-deliberativo, que também possui
periodicidade bienal, e que promove debates e amplia

reflexões em torno de problemáticas significativas para a

Região Nordeste do Brasil de forma a sistematizar, através de

comunicação oral, pôster, reunião, mesa redonda e

conferência, saberes no campo da Educação Física, Esporte
e Lazer.

O CONECE pretende atingir em torno de 300 pessoas entre

profissionais, professores, pesquisadores e estudantes de graduação e

pós-graduação, do campo da Educação Física, Esporte, Lazer e demais

campos do conhecimento de instituições de ensino federal, estadual,

municipal e privado, assim como, de organizações não-governamentais

da região Nordeste, membros sócios e não-sócios do CBCE.

.QBJETIV(1S.

Discutir sobre o papel do CBCE na perspectiva da produção do
O conhecimento em Educação Física/Ciências do Esporte no Nordeste

Brasileiro;

Socializar as produções realizadas nos diversos Grupos de Trabalhos
O Temáticos (GTT's) no cenário nacional, de forma a contextualizar o

debate destes na região;

o Construir coletivamente diretrizes e intervenções para os GTT's;

o Realizar reuniões com as Secretarias Estaduais do CBCE na região
Nordeste;

Construir a carta Nordeste, síntese que dê suporte à organização das
O secretarias estaduais e subsidie o debate acerca dos rumos do CBCE

nacional;

O Articular o CBCE Ceará de forma a assegurar a participação
horizontal do conjunto dos filiados no interior do estado.

Reafirmar o compromisso com a produção do conhecimento
O socialmente referenciado;

Articular o CBCE com os Movimentos Sociais de luta da classe
O trabalhadora, bem como as diversas ONG's;

Socializar as produções prático-teóricas dentre os profissionais da
O área da Educação Física, Esporte e Lazer que atuam no estados da

região Nordeste;

~OGRAMAÇÃQ.
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