CONVITE OFICIAL
A FIEP Mundial, através da Delegacia da FIEP no Brasil, promove o seu
mais tradicional evento, o 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA - FIEP 2020, com o tema: «O Proﬁssional de Educação Física
na América Latina». Um evento de atualização e aperfeiçoamento,
que abre oportunidades aos proﬁssionais e estudantes através de uma
integração dos países da América Latina.O CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP em Foz do Iguaçu, entra para a história da
Educação Física comemorando 35 anos somado a FIEP do Brasil que completa seus 71
anos de atividades. Desde o 1º Congresso em 1986 mais de 75.000 participantes
conﬁrmaram o sucesso e a credibilidade, da organização, inovação e do respeito
aos congressistas, sempre objetivando a sua valorização proﬁssional com apoio
de vários órgãos educacionais, evento no qual aconteceram diversos fatos
históricos para a Educação Física brasileira, latino-americana e Mundial.
Paralelo aos cursos do Congresso FIEP, teremos 5 eventos paralelos, entre
eles o XVII Congresso Cientíﬁco Latino-Americano da FIEP e o XVII Congresso
Brasileiro Cientiﬁco da FIEP - “Prof. Dr. Manoel José Gomes Tubino”, com a
apresentação de artigos na íntegra, temas livres orais e pôsteres, sendo os
trabalhos publicados na Edição Especial da Revista Internacional da FIEP
(FIEP Bulletin), com ISSN 0256-6419, e que é enviada para 136 países assim
como a publicação dos trabalhos no FIEP Bulletin On-line, www.ﬁepbulletin.net.
A qualidade dos 25 cursos de atualização, aperfeiçoamento e capacitação na
formação de recursos humanos, para professores e a acadêmicos, torna este
o MAIOR CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP NO MUNDO.
Os conferencistas e docentes dos cursos são de alto nível, e durante o período
de 18 a 22 de janeiro de 2020, proporcionarão momentos de reﬂexão, aprendizagem,
discussões e pesquisas, sobre diversos assuntos ligados à EDUCAÇÃO FÍSICA,
FISIOTERAPIA, FITNESS, NUTRIÇÃO e outras áreas, oportunizando a todos
uma troca de informações, cooperação e integração entre os participantes do Brasil
e do exterior. Este além de ser um evento histórico é um evento especial, e nesta comemoração
dos 35 anos do Congresso FIEP, você não poderá faltar, pois você faz parte
desta história. Venha participar e comemorar junto com a Família Fiepiana e com
os proﬁssionais de mais de 20 países que estarão presentes no evento.
Foz do Iguaçu é uma das mais importantes cidades turísticas do mundo, que
recentemente foi eleita como sendo uma das Maravilhas da Natureza, e com
diversas opções turísticas e culturais que proporcionarão a você e sua família
uma estadia com segurança, tranquilidade e qualidade para conhecer todas as
maravilhas naturais e humanas existentes na tríplice fronteira do Brasil
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e Argentina.
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