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UM NOVO ANO, NOVOS DESAFIOS.

Chegamos a 2015 e, mais do que nunca, precisamos fortalecer nossa base na luta
pela pluralidade na produção científica na Educação Física.Como percebemos, a corrida
desenfreada por uma quantidade cada vez maior de artigos não para de crescer e causar
o esvaziamento do debate acadêmico de nossa área. É hora de potencializar a atuação
política sobre essaquestão, construíndoacões - inicialmente planejadas no V Fórum de
Pós-Graduação realizado em agosto de 2014 em Vitória-ES - e apoiando iniciativas
provenientes· da comunidade científica, com o objetivo de defender a pesquisa
qualificada e diversificada na Educação Física e Ciências do Esporte. Para isso, é
fundamental a criação de outros espaços de debate, fomentando o apoio massivo do
corpo de pesquisadores que questionam os atuais critérios de avaliação da Pós-
Graduação na Área 21 (Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional).

Para tanto, no início de dezembro de 2014, foi realizada uma reunião de trabalho
na UFRGS- a partir de uma ação conjunta entre a ESEF{Escola de Educação Física}, o
GESEF{Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física} e o CBCE- que teve como
objetivo produzir um documento propositivo sobre o tema. Em breve, após sua
sistematização final, toda a comunidade acadêmica da Educação Física brasileira, bem
como a própria Comissão de Avaliação da Capes da Área 21, tomará conhecimento de
seu teor. Para dar continuidade à discussão, a próxima reunião está prevista para
acontecer na cidade de Curitiba em abril de 2015.

Nessamesma perspectiva, de 8 a 13 de setembro de 2015, o CONBRACEvoltará,
- ------- ...-- - - _..-- --

20 anos depois, à cidade de Vitória no Espírito Santo. O tema será "TERRITORIAlIDADE
E DIFERENÇAS REGIONAIS NO BRASil E AMÉRICA LATINA: CONEXÕES COM A
EDUCAÇÃOFíSICAECIÊNCIASDO ESPORTE". Neste momento, ocorre o debate com os
coordenadores de GTT e secretarias estaduais sobre a proposição de mesas e formato
de trabalhos. Em breve, será lançado o site do evento com informações detalhadas.

Quanto a RBCE, depois de muitas demandas decorrentes de mudanças
estruturais, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte alcançou sua periodicidade e será
reaberta para submissões. Contudo, novos desafios foram lançados em consequência
das alterações de critérios da Scielo para manutenção da indexação. Sem dúvida, a
Fapesp, instituição mantenedora da coleção de periódicos, almeja incentivar, cada vez
mais, a internacionalização da pesquisa brasileira.
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Emrelação as anuidade, em 2015, as mesmas não sofrerão reajustes, mantendo-
se, assim, os valores de:
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- *Efetivo com desconto: estudantes de pós-graduação (lato ou stricto sensu) ou

professor da rede de ensino básico.

- **Associado Efetivo: Curso superior concluído

- ***Associado Institucional: Pessoasjurídicas nacionais ou estrangeiras.
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As anuidades poderão ser pagas via depósito bancário, transferência online,
PagSeguro ou boleto bancário.

Depósito Bancário / Transferência
Banco do Brasil
Favorecido: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE
Agência: 0756-0
Conta Corrente: 71.326-0

PagSeguro
Entre na Área do Associado do site do CBCEcom seu login e senha e efetue pagamento
via PagSeguro.

Boleto bancário
Se você optar por esta forma de pagamento e não tiver recebido o boleto, escreva para
cbcedn@gmail.com solicitando o envio do mesmo.

Para confirmar sua associação, após o pagamento, deve ser enviado para o e-
mail cbcedn@gmail.com: uma cópia do comprovante da transação bancária e o
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comprovante da categoria de associado (declaração de estudante graduação/pós-

graduação ou de vinculo empregatício de professor da rede de ensino básico).

A título de esclarecimento, informamos que pagamentos por depósito ou
transferência bancária direto na conta do CBCEeximem a instituição de despesas com
taxas adicionais de serviços. Por isso, solicitamos que, na medida do possível, os
pagamentos sejam realizados desta forma.

- -----
Com essa firme atuação, pretendemos manter-o cacE no prõtãgonismo de ações--

científicas, acadêmicas e políticas vinculadas àsCiências do Esporte e à Educação Física.
Contamos com a colaboração e participação de todos (as) e colocamo-nos, desde já,
abertos ao diálogo!

Novo ano, novos desafios. Agradecemos sinceramente a todos (as) os associados
(as) que contribuíram com seu trabalho voluntário - especialmente aos coordenadores
de GTI e pareceristas, equipes das secretarias estaduais e a todos (as) que, com seu
compromisso, garantem o crescimento do CBCE.

UM ÓTIMO 2015!!!!

---------~:x-~au__:cLi1j- ':J4.~ ..-
Simone Rechla :=5
Presidente
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