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Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

O que é? 
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) 
é uma entidade de cunho científico que congrega 
profissionais, pesquisadores e estudantes de áreas 
relacionadas à Educação Física e . Ciências do 
Esporte. Fundado em 1978, o CBCE constituiu-se 
em uma entidade de referência na discussão e 
proposição de questões acadêmicas e científicas. O 
CBCE realiza a cada dois anos o Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e 
publica a Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
(RBCE), um dos principais periódicos da área no 
Brasil. Está vinculado à Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) . Além disso, participa 
ativamente de decisões no âmbito das políticas 
públicas. Institucionalmente, o CBCE possui uma 
Diretoria Nacional (DN), eleita pelos associados a 
cada dois anos, e nos estados é representado por 
suas Secretarias Estaduais, cuja diretoria também é 
eleita por seus associados. 
No plano acadêmico, o CBCE contempla atualmente 
12 Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), que 
se constituem em pólos aglutinadores de 
pesquisadores com interesses em temas 
específicos, visando à produção e difusão de 
conhecimentos que inspirem ações políticas nos 
âmbitos municipal, estadual e federal. 

Objetivos: 
- Promover e incrementar os estudos e pesquisas 
relacionadas à área acadêmica Educação Física; 
- Veicular o conhecimento produzido na área da 
Educação Física por meio da publicação de 
periódicos, da promoção de reuniões científicas e 
outras iniciativas de distintas ordens; 
- Manter intercâmbio com entidades nacionais e 
internacionais com interesses em áreas afins e de 
caráter similar; 



- Posicionar-se em questões de Políticas referentes 
às áreas com as quais guarda relação de estudo e 
produção de conhecimento. 

Principais Ações: 
* Representação da comunidade acadêmica de 
Educação Física/Ciências do Esporte em órgãos 
diversos; 
* Realização bienal do Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CONBRACE); 
* Realização de Congressos Regionais e outros 
eventos científicos; 
* Participação com programação específica nas 
reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC); 
* Edição da Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte (RBCE); 
*Edição de publicações diversas. 

Por que se associar? 
Integrar uma entidade científica é certamente 
contribuir para a consolidação de uma área de 
conhecimento, a partir da perspectiva de que essa 
pode e deve dar contribuições para a construção de 
uma sociedade mais justa. 
Além disso, como associado, você: 
- Terá acesso privilegiado a informações 
relacionadas à política científica; 
- Possuirá direito de voz e voto nas decisões da 
entidade; 
- Receberá 4 números por ano da RBCE; 
- Obterá descontos na inscrição no CONBRACE e 
outros eventos promovidos pela entidade. 

Como se filiar? 
Há 3 modalidades de filiação: 

1) Associado Estudante: Aluno de graduação; 
2) Associado Efetivo: Curso superior concluído; 

' 3) Associado Institucional: Pessoa jurídica nacional 
ou estrangeira. 



Valor da Anuidade 2011: 

Categoria de 
Associado 

Estudante de 
Graduação 

Efetivo 

Institucional 

[ - Pagamento até 
31/03/2011 

[ R$ 70,00 

[ R$ 140,00 

r RS 270,00 

PaJamento após 
1/03/2011 

][ R$ 80,00 J 

J[ RS 160,00 ] 
li RS 300,00 l 

*Serão considerados associados estudantes 
somente alunos de graduação. 

Os interessados em associar-se ao CBCE deverão 
preenche·r a Ficha de Inscrição on-line e realizar o 
pagamento no site através do pag 

Ou depósito do valor da anuidade em qualquer 
agência do Banco do Brasil conforme dados 
abaixo: 

Favorecido: Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte - CBCE 
Agência: 1899-6 
Conta Corrente: 39.562-5 

Se o pagamento for através de depósito, favor enviar 
cópia do comprovante, informando o nome do 
associado, para: 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
Escola de Educação Física 
Rua Felizardo, 750, Jardim Botânico 
Porto Alegre - RS, 90690-200 
e-mail: contato@cbce.org.br 
Telefone: (51) 3308-5838 

Ou então, se preferir, preencha a ficha no verso e, 
com o respectivo valor da anuidade pago, entregue 
diretamente a um representante da secretaria 
estadual ou comissão provisória do CBCE em seu 
estado. 
Mais informações sobre o CBCE podem ser 
obtidas em: www.cbce.org.br ou pelo e-mail: 
contato@cbce.org.br. 

Contamos com sua filiação! 






