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COMUNICADO 027/20071DN - 07 de agosto de 2007

Prezados (as) Associados (as),

Comunicamos que, por ocasião do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 11 Congresso
Internacional de Ciências do Esporte, conforme prevê o Estatuto do CBCE, será realizada, em duas
sessões, Assembleia Geral Ordinária de Associados, de acordo com o Editais de convocacao
específicos. .~

~~

A Direção Nacional do COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, no uso das
atribuições que lhe confere o capítulo Ill, artigo 8° do Estatuto, CONVOCA todos os associados desta
entidade científica para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se em primeira sessão, dia
18 de setembro de 2007, terça-feira, com instalação em primeira convocação às 18:30 horas e, em
segunda convocação, às 19:00 horas, na cidade de Recife-PE, nas dependências do Centro de
Convenções de Pernambuco, por ocasião do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 11
Congresso Internacional de Ciências do Esporte, para tratar especialmente da seguinte pauta:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 001/2007/CBCE-DN

- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CBCEIDN GESTÃO 2005-2007;
- POSSE DO CBCEIDN GESTÃO 2007-2009.

Obs. 1: A candidatura de sede para o XVI Conbrace e III Conice deverá ser apresentada por escrito,
sendo subscrita por representação constituída de uma das Secretarias Estaduais e protocolada junto à
mesa diretora dos trabalhos da primeira sessão da Assembléia Geral da entidade, preferencialmente,
acompanhada dos seguintes documentos: indicação de cidade e possíveis locais e datas para realização
do evento, com atestado de disponibilidade do espaço previsto para tal encaminhado pelo órgão gestor
do mesmo; cartas das IES, órgãos e instâncias de governo da cidade e Estado potencial sede do evento
comprometendo-se em apoiarem o mesmo.
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