


APRESENT A(;AO 

Criado em 1978, o Colégio Brasileiro de Ciencias do Esporte 

(CBCE) é urna entidade científica que congrega pesquisadores 

ligados a área de Educac;ao Física/Ciencias do Esporte. 

Organizado em Secretarias Estaduais e Grupos de Trabalhos 

Temáticos, liderados por urna Direc;ao Nacional, possui 

representac;5es em vários órgaos governamentais, é ligado a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) e está 

presente nas principais discussoes relacionadas a área de 

conhecimento. 

O seu evento científico (ínter) nacional, o Congresso 

Brasileiro de Ciencias do Esparte (CONBRACE) / Congresso 

Internacional de Ciencias do Esporte (CONICE), que contempla 

13 grupos de traba lhos temáticos é realizado a cada dois anos e 

está entre os principais do país. 

Além disso, sao realizados periodicamente congressos 

regionais e estaduais, bem como encontros dos Grupos de 

Trabalho Temáticos, sempre de relevada importancia e 

contando com ampla participac;ao da comunidade academica. 

Nos últimos anos profissionalizou-se a estrutura 

administrativa de nossa entidade e suas ac;oes tornam-se cada 

vez mais visíveis. Desta forma, convidamos voce a também 

integrar como associado do nosso Colégio Brasileiro de Ciencias 

do Esporte. 

PRINCIPAIS A(;ÓES 

- Representac;ao da comunidade academica em órgaos 

diversos 

- Realizac;ao a cada dois anos do Congresso Brasileiro de 

Ciencias do Esparte 

- Realizac;ao de Congressos Regionais e outros eventos 

científicos 

- Participac;ao com programac;ao específica nas reunioes da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia; 

- Edic;ao da Revista Brasileira de Ciencias do Esporte; 

- Edic;ao dos Cadernos de Formac;ao da RBCE. 



OP(;OES DE PAGAMENTO 
Após o preenchimento da Ficha de lnscri(:ao on-line, efetue 

o pagamento das seguintes formas: 

1. Depósito bancário 

Efetue o depósito do valor da anuidade em qualquer 

agencia do Banco do Brasil conforme dados abaixo: 

Favorecido: Colégio Brasileiro de Ciencias do Esporte - CBCE 

Agencia : 0756-0 

Conta Corrente: 71.326-0 

Após o depósito, favor enviar cópia do comprovante de 

depósito, informando o nome do associado por correio, fax ou 

e-mail abaixo citados: 

Universidade Federal do Paraná -

Departamento de Educa~o Física 

Rua Cora~ao de Maria, 92 - Jardim Botanico / Curitiba - PR 

CEP: 80.210-132 

Fone: (41) 3360-4201 

E-mail: cbcedn@gmail.com 

2. Pag Seguro - Entre na Área do Associado com seu login e 

senha e efetue pagamento via Pag Seguro. 

Em caso de dúvlda, entre em contato com a secretaria de seu 

estado. 

Amapá 

Secretária: Maria do Socorro Santos Mendon~a 
Contato: mariamendoncaap@yahoo.com.br / 

cbce.ap@cbce.org.br 
Bah la 
Secretário: Neuber Leite Costa 
Contato: costaneuber@gmail.com / cbce.ba@cbce.org.br 

Distrito Federal 
Secretário: Jonatas Maia da Costa 
Contato: jonatasmaia@gmail.com / cbce.df@cbce.org.br 

Espírito Santo 
Secretária: Juliana Moreira da Costa 
Contato: juef.unesp@yahoo.com.br / cbce.es@cbce.org.br 
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Goiás 
Secretária: Priscil la de Cesaro Antunes 
Contato: pri2602@hotmail.com / cbce.go@cbce.org.br 

Minas Gerais 
Secretário: Cláudio Márcio Oliveira 

Contato: clamoliv1974@hotmail.com / mgcbce@gmail.com 

Mato Grosso 

Secretário: Fábio da Penha Coelho 
Contato: fp.coelho2@hotmail.com / cbce@ufrgs.br 

Mato Grosso do Sul 
Secretária: Marina Vinha 

Contato: cbcems@terra.com.br / cbce.ms@cbce.org.br 

Pará 
Secretária: Dalva de Cássia Sampaio dos Santos 
Contato: dalssia@hotmail.com / cbce.pa@gmail.com 

Paraná 
Secretário: Luis Eduardo Cunha Thomassim 
Contato: luiseduthom@gmail.com /cbceparana@yahoo.com.br 

Pernambuco 
Secretária: Kadja Michele Tenório 
Contato: kadjamichele@hotmail.com / cbcepe@hotmail.com 

Río Grande do Sul 
Secretária: Vera Regina Ol iveira Diehl 
Contato: veradiehll3@gmail.com / cbce.rs@cbce.org.br 

Santa Catarina 
Secretário: Juliano Boscatto 

Contato: j uliano.boscatto@ifsc.edu.br / cbce@ufrgs.br 

Sao Paulo 

Secretário: Luciano Galvao Damasceno 
Contato: luciano_gd@hotmail.com / cbce.sp@cbce.org.br 

Caso seu estado nao possua urna secretaria, entre em contato 
coma dire!;ao nacional. 

Dire~ao Nacional: cbcedn@gmail.com 
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REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS DO ESPORTE 

A Revista Brasileira de Ciencias do Esporte, editada sob 

nossa responsabilidade, a cerca de 30 anos, é indexada em 

indicadores internacionais, reconhecida como de grande 

qualidade no sistema QUALIS / CAPES e está com sua 

periodicidade em dia. 

POR QUE ASSOCIAR-SE? 

Integrar urna entidade científica é certamente contribuir 

para a consolida~ao de urna área de conhecimento, a partir da 

perspectiva de que essa pode e deve dar contribui~oes para a 

constru~ao de urna sociedade mais justa. 

Além disso, ao associar-se, voce terá: 

Acesso privilegiado a informa~oes relacionadas a política 

científica; 

Possuirá direito de voz e voto nas decisoes da entidade; 

Receberá semestralmente o exemplar dos cadernos de 

forma~ao; 

Obterá descontos na inscr i~ao no CONBRACE e outros 

eventos promovidos pela entidade. 

COMO ASSOCIAR-SE 
Os interessados em se associar ao CBCE deverao preencher 

a Ficha de lnscricao on-line e depois fazer o pagamento da 

anuidade, logando-se na Área do Associado. 

Valor da Anuidade 

Categoria Até 17.03.14 Até 07.04.14 Após 07.04.14 

Estudante de Gradua~ao• R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 80,00 

Efetivo com descanto•• R$ 88,00 R$124,00 R$140,00 

Efetivo R$110,00 R$155,00 R$175,00 

1nstituciona1 R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 330,00 

- • Associado Estudante: Aluno de gradua~ao; 

- "* Associado efetivo com desconto: Pós-graduandos e professores da 

rede básica de ensino. 

- Associado Efetivo: Curso superior concluído; 

-Associado Institucional: Pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras 




