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PRINC:PAIS PROPOSTAS

1) Dinamizar o encaminhamento das açoes da Direção Naciona: ao CeCE da
Bahia;

2) Campanha de divulgação 00 ~SCE. amDl~ação e organizaçao de
geral de Sócios;

quacro

3} Cadastramento e divulgação cas Produções cien~ificas na oahia;

4} Promoção periódica de even~os e atividades (jornadas,
cursos, congressos, exposiçoes, arte, espor~e, etc.);

encontros,

5} Criação de n~cleos reoresentativos interinstitucionais para possi
oil~tar a 7ormaçao de grupos de estuoos e veiculação oe informa
ções do CSCE;

6) Realização de convenios de cooperaçao tecnica com entidades afins;

7) Publicação de Boletins, Artigos, Revistas, etc;

8) Garantir um espaço aoministrativo para viabilizar o funcionamento
do CBC~ •

9) Tnteriorização do CBCE e mais ... o que voce sugerir.
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o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE foi fundado em 17
de setembro de 1978 e constitui-se numa sociedade de caráter cientifi
co e cultural que congrega profissionais e estudantes de diferentes
áreas do conhecimento, interessados pelo desenvolvimento das Ciências
00 Esporte.

o C8CE tem como principais objetivos:_(1) promo~er e incrementar o e~
tudo do movimento humano enquanto fenomeno biologico, neuro-comporta
mental e sócio-cultural; (2) veicular a pr~dução do conhecimento nas
áreas das Ciências do Esporte através de periódicos e reuniões cienti
ficas como simpósios, seminários, congressos regionais e nacionais;
(3) manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais com in
teresse em áreas afins e de caráter similar; (4) propor e zelar por
normas éticas no desenvolvimento de pesquisas nas áreas das Ciências
do Esporte e; (:) pos~cionar-5e em questões de politicas nacionais,
estaduais e municipais de Educação, Educação Fisica e Esportes.

Como entidade nacional o C8CE pode exercer suas atividades atraves
da criação das Secretarias Estaduais constituidas por membros eleitos
pelos sócios domiciliados no ~stado. Na Bahia, atualmente, o CBCE

~ cerca de 30 sacias, dos quais três, compõem a Secretaria
Estadual.

Vale ressaltar que as Secretarias Estaduais como celulas básicas do
CaCE, devem representar os interesses dos seus membros junto à Dire
ção Nacional e abrir espaços para uma participação mais direta e
efetiva dos sócios no Estado.

·ASSOClt-SE JÁ
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