
O que pode o corpo no contexto atual?  
Controle, regulação e perda de direitos como desafios para 

Educação Física e Ciências do Esporte 

 
 

COMUNICADO 
 

 

A organização do XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE) e o VIII Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), 

comunica que os volumes de 2 a 13 da coleção Ciências do Esporte, Educação Física e 

Produção do Conhecimento em 40 Anos de CBCE, organizada pelo Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte (CBCE) e publicada pela Editora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (EDUFRN) já estão disponível no repositório Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Seguem os links:  

 

 Memórias da educação física e esporte (Ciências do esporte, educação física e 

produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, v.2) 

 https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29063 

 Por uma epistemologia da educação dos corpos e da educação física (Ciências 

do esporte, educação física e produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, 

v. 3) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29064 

 Formação profissional e mundo do trabalho (Ciências do esporte, educação 

física e produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 4) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29065 

 Educação física escolar (Ciências do esporte, educação física e produção do 

conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 5) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29066 

 Gênero e sexualidade no esporte e na educação física Educação física escolar 

(Ciências do esporte, educação física e produção do conhecimento em 40 anos 

de CBCE, v. 6) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29067 

 Corpo e cultura (Ciências do esporte, educação física e produção do 

conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 7) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29063
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29064
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29065
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29066
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29067
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https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29068 

 Políticas públicas e movimentos sociais (Ciências do esporte, educação física e 

produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 8) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29069 

 Comunicação e mídia: história, tensões e perspectivas (Ciências do esporte, 

educação física e produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 9) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29070 

 Lazer e sociedade (Ciências do esporte, educação física e produção do 

conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 10) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29071 

 Atividade física e saúde (Ciências do esporte, educação física e produção do 

conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 11) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29072 

 Treinamento esportivo: um olhar multidisciplinar (Ciências do esporte, educação 

física e produção do conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 12) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29073 

 Inclusão e diferença (Ciências do esporte, educação física e produção do 

conhecimento em 40 anos de CBCE, v. 13) 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29074 

 

Esclarecemos que a viabilização da coleção, via projeto do XXI CONBRACE 

e VIII CONICE, é a ultima ação da comissão local. Destacamos ainda que as versões 

impressas da referida coleção encontra-se em fase de impressão e que serão remetidas à 

Direção Nacional do CBCE para distribuição aos autores e demais interessados. 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

 

 

Coordenador geral do XXI CONBRACE e VIII CONICE 

Responsável técnico do projeto MC/UFRN 
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