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1

~l Esco La Superior de Educação F:lsica, urna du s ma í.s novas unid1.."l,"es

da Jni versidade Feder:ü do Rio Gr:ll1de do ~ul, é porém uma. das maí.s [lU

tigas escolas de educação físic2. de nível superior do pc.ís. Foi fu..l1.C19.-

quaLs rJ.estac~mos seu. )1"i'18iro (~iJ'G tor , Olqvo ~.mar-o do. Silveira, hoj e

dest~c~n~o-se os nY'ofes~8Y'en PolJ..' hl..1.-" •• ~...:.> ~s9írito e J.G. -

• , ,. N ,

__ElClé' . no j e no..o po c.erno s

3m. lj'üO e 1941 a -::8'i:F f unc Lonou no ê.1.ntie;0 I~sh~dio Gen. R. 80uto ,

('I b r< • • + E • +& . ~A (1 aLí, .~+.J U cr-uze i ro , J1.FlvO 3.0 c:::mJ.v~rJ..o, p)rm::;.n.~.~.,no _. V.V

1 :"16,..... IJ1)!'"l ndo
-/ ,- .~._.

passamos 3. OCUp:'.I' par te c:':::'.sdeI''::Yldênci:::>.s da _'\.CH, c1::. SOGIPA e CP."'..., de

onde sc í mos em 1963 para a s a tuaã s instalo..ções,,-



DtlrD.nte êstes 30 unos, mui t~_'..sfO!:'9.lTI 3.S tentativ:õ!.s c1.r?fe(lerQliz~-

ção da SS"SF, tôdas infrutífer::.:s e rrt r-e 'turrto .,

Em. outubro de 1969, por Decre"':;'Jdo 'Jen.11orPr-e sic1ente do. Repv.bli-

Pa saar ínho , o Gover nador- ('0 Es tado , v.Jalter Per:J.c~}'i. c~e :2.rcellos, o

Rei tor Jl.lo.gnífico do. UniveI'sic12(1.e l~led8r:J.l do Rio G~ande elo Sul, Pro -

fessor Eduar-do Z. J'araco, o Secrettrio (~e ~duco.são e Cultura Profe s-,

so r Luí z L. de FD.ri.::s e outras altas cu tor-Ldade s ,

Durante 2. manhã f'e stí.va , houve demonstração de danças, ginástica

,t . .' ~. o lh' , Arl cnu ca , g1I1D.Sci ca ae G})2.:r>'3 o, JUGO e esc;rima.-



L I

o f'o rmado :0812. jSfW, com licenciatura. no CUJ."soSuperior de 2duCâ

ção Física, exerce SUllS fUB0ões em ginásios, colégios e agora, con a

obrigatoriedude da Educação Física. cursos superiores, poderá. também

atender êste ramo d~ escolarizacão.-
"



~ bom o mer cr.do de trabnl:h.o par-a o e gr e s so (1,:,-m·r"2:~ é mu+to melhor

se torné'..rá com o aumento do núner-o de aulas semanaf.s em todos os ní _

veis de escolarizacão.
c

Outro fato podemos salient?r, é Que, lenta '11!.'.S px'ozreQsi'<!3.mente ,

os clubes e s tão cont ra tando pe s soa L devã damerrte h8."ili tc.do , deixando

de 12.10 o cverrtur-e í.r-o 011 cur í.oso ,

Se:'..tentarrc.os para os se gul.rrbe s r'.C'..rl0S (f'or-nec í.do s p(sl".i)jF):

líO.is de 800 educandãr-Lo s de:; nível médio existentes no RGS;

Somente 396 pro~essôres for!TÍc.dos em o..tivid:J.de;

230 em a ti vi dude 11.:"-;' Cap.í t<::'..le OS c.errr2. i ~ '10 irl'ter i 0r ;

1000 ou mais de 1000 pr-of'es sô re s :J. título pr-ecrir í.o lecionando Ed,ll

,.. F; . RGS 1""caçao .is i ca no l; que c.pver~o sub..~.'ti+"·l_íc~o·~por ll'cenc~"'do'~'VI. t. _. ~ ~ - - •••_. ;::> ,

G· ,..r1açn.o de Ginásios Poliva13ntes;

VerG!:10Sque, mesmo com as 7 es coLas de Educaç'ão ?ísi ca for:rJ'1n.nc10-

pe ssoa'l, ha bili tado, a.í nda Levar-emos muito tempo p:~.r,:,.suprir as defici

ências de pessoal docente no ramo do. EdUC2.ç50 FJsica no Bstadov-.



ESCOLASDE ~DUCAr,2roFl,srCA:-------_. -_ •..._------

Existem c..f~or[.~,no RGS, 7 e sco Las de =-:duc2.çãoFísica, a Lgumas já

funcionando em t ôda sua plenitude e outras reC'3I:2iniciando. São i:e-

deré'.is as uní dnde s de Pôrto Alegre, S:;.n-Calíar-La e Pe Lota s , Particu-

lares, as de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Pa sso Fundo e a

do Instituto Pôrto-.::"lezrense (IPA), ne s ta Capi to..1"

LCl"sdi +amo s Clue, no mornerrto eI!l C!.113 :'.5 e sco Las f'ede r-a í s estive -

rem em cond í cõas de oferecer ~lO.ior número de.

terffo problem~s sérios

~ste pe(l ueno o n1JIT!9rO mas em 1972 já
teremos, somo.ndo OS d3.S ci.uas e:::tensões c1esto Unid::'.de e !()~ÜS Pa s so -

." ?,.. d r.ld <V -,'" -. 1Fundo , ~50 ::..or!r'.c3.os em .r., uC~'.ÇQO _J.Slca. l~sslm, (~e ano



:'.tr..:...

"trés ele eleiçõ8s pare. êsse r ím corrvocadc s , el:::Z6U e cons t í t:...•..iu:

rr'.0S }~orGira Ií'ilho. "-'m.virtude do y)l3C.ueno núvcr'o de pI'ofes~~ôres ,

ro n.8 pr-ot'e s sôr-cs sendo 'lC'.ior, c::Jnstit1JJ.u--c;-, '3rn coLeg í ado ,

Chefe: Professor JoEo Gomes ~~r3ira F~lho

~_lc.1uino :ilio

Frc.ncisco Carnc.rZo "c to

~.':'.rlene ~=08che

~-elson 11. Se.ul

C 'd __,-.toA

ill' n
-- ~1. ~. - Sar 10s ~:.

~c~~. Jorge Carlos Hocevar
Deno.rte.r18l1to ("e =""0 silortoC!:--- ---~--------- -~.-....-----
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MINISTI:'RiO DA EDUCAÇiíO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA SUPERIOR De EDuCAÇÃo
,
fi SI cs\

Sl':ft_A DE 1:". \ El!r.·..' I()E.(~ DOS' '.••...~()r:-Ec:cO"f:"S~ t_ ~_..- """. r.....•'\ ....I, ...••._•••..'~ ,\t:..

-I\T/\ »« n~ur~11\0 DOS PROfESSORES DA ESCOLA s.PER IOR DE

NO DIA 19/3/71.

Aos DEZENOVE (19) D!AS DO MES DE MARÇO DO ~NO E! ,.,~
fJOVECEfJTOS E S.ETCfnA E UM (1971) ~ CO,:PARtCEí1Nil E~.1 CU;c!t'r. S: . .:rj·i;:') :'..?::: cc:";'-VüCf\ÇI\O DO SR. CoorrDENADOR os PROfESSORES ActdY.O f~EL'.Clv:~:',L-::;;:)~ '.

l\CELV STHOHER [seoo!.?
t'\['JTOl'J! J\ SE. iTZ PETZI'IOLD

LVGr:c UG I RI',,jP,RA 1JiARH!iO!\! DE LUC(~JA CAuLOS PA;.,r.OLFO

CLE~jAR ANTONIO PER3ERA LIMA DER&CK OSCA~ [LV
'"LHJ!\!l PEC01ST TARCl, D1V/\ S;.'\t~TII\CO COr.-:t:A

Fr~U)OLH~O ;\[H\LBERTO RICARDO TtHJGE Ir\í\N í·]!G:··•..'TON ,A.GUIAR

Jt\vn: U:r:NER DOS r::t as
~.'jH~TllOtJ JosÉ CUdlA

LlD~t JOAQUINA OL!VES~A C~VALL!

[:iLZ~ ENDRESS VIANNA
PAULO UD lRl\J/\RA LHHlA:~ES

T!\~H f\ !';iM<f/\ S lrv\r·:GEi.o

ArACY DOS SA~TOS GUI~AR~ES

Jo7.o GO~.,lES r.10RE S í?A FI LrW

:'.;M·~L'\ CCG HJt-. SOARES DE f~;idi'l..RO

j-Jrv SErmES r~:)D~~I CUES,
OLGA VALERiA KnOEFF ECH~R1
P ~ ~O;'fiRiA hl\:.10S Df\ ~·Of\lSEC.:,

ALDtJlNO Z~L;O

nr:::LsOrJ :;UfJEfJ SAUL QUWTn.U\ C.:.:i.L. ~,'\(UEL Cf~:.C(;_ ~);"CL.i,
ZA IIJ:\ i.:P,r.<UES Pt'\LL~,RES, COM A f HJAL IDADE Df::: 1º - t:LEGEPC: '. CS !'~CVÚS

Cucrr s DOS DEP/\R·rf.J~iJEJJTOS; 22 - COi-JST ITU H~ o COLEG P,DO DO ~:t~r!'.i::1tS·.1t:!TO,
DE DESPORTOS(APOS ELE no o C:iErE) POR SER lRA DEPf-'d:~TJ"r"H.:r:TO coz.~ 21 rr2- - ,ft::5scne:s; 3º - ELEGER A Cm.1GREGI\Çf\O DA ESCOLA SUPE R IOR DE EUJCI.(Jr\O F..1

D • '" "\~s ics , CU:.1Pf<WDO ASSli:~ Et\:l mr:TE coe o QUE ESTi\8ELECE A rornA.r:~/\ ~:;L':;
DE 12/3/71 DO LíAGNIF1CO REtTOR DA r~HVERSiD/\DE FEDEr:/\L DO Pto C: ."-,_,~,
DO ;:.ULIl. DM~DO HJ;C 10 ,~os TI<AI3P~LHOS j\s.7 i1f;O ~IORAS o SR" CC;-:DE:.\:-_":":·: L~·.

A PúRTf,::IA N$ 129. DISSE SAlSA. QUE A Cm~Gf<EG.•'\Çr:O ELEI'T/'. ~2'~)i\.:J'J P.'.S:.:.·•.
, '-DO J;,\ WWi/\ CUMPP'POSUP. MISSI\O~ t\D!'\P'rM~DOo RECS:',':ENTO ~::.~. _~t) ~;_\E::'·.... ,

COl!'·, SUPERIOR DE [D'JCf:.çAO reSteA ,'\0 !~E(n:~]Ei'~TO GERd_ or. l':~!\/:..~.;a~;/.r::-o
A S~GUI'~ o PnOFQ. ANTONIO CARLOS 8e::CK ~;:E(~DES f-~18Et~O" SCL'CL::.: PL:c:....

~ #~

~.Hs~!'.O pj\ru\ USJ\R f-'A PP,LP,VRA, SUGE'\Emo OJE A ElEIÇ:-,O /\~~;;: H.... ::::1',: r-;r~L
L aZ/ü)(\ PEi;W\f'JECES:::E, r~iANTEr-JDOos EL[;·JEi.!TOS ELE nos f";OS 5:;,,5 ., ~~)?[CT !\:GS

Pf!(;fESSORES ELE 3TOS NA ELE I ç7.o Pt R::\ ;·,):::·.16ROS D;I CmJGnEGi\ç;r:.,')~: ..., ,_ ~?/~Dl\

NO N'JO PASSADO. EM RESPOSTA o ~)R" COO:-::DEí··jf\DOR LEU A I\T/\ rjº 1").J//C,(~l\t:- -TRAT/NA DA REfER IDA ELE IÇ;ê.O, Dtlf,!:t;O A íU::U\çr\o DOS ELE ITO~~D G::::':.l C(;;·:Ci r.
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MINIS1~RIO DA [DUCAçliO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAGAO ríslc
J •

CO::ST iTU içÃO DA REf!:t< I DA CONGf'ECt'.Çr.O. A I i'JDA coa A P;\Ll\VR/'. O ~.~" ("'., ":_, .

DCí'J,\DOR CONVOCOU OS CHEFES "PRO TCMPOREu A F ti;) DE QUE t~EJ\ ~Z/\SSEf ;.S

ELE I çoÊs. t~TO CONT H3UO OS ELE\lf.NTOS DE CADI\ DEPAí(Tt\~!;EfJTO SE ::~U[.:.· '.. •.-
SEPt'\W\DNJJErnE P/\RA PROCEDEr' 1\ ELE I ÇAO DA C!lEF L\ DE C/\Dt DEP/ ~:A:J:Erro

Cor~HEC rr os os RCSULTt.DOS DAS ELE ,çocs NOS DEPA:-!-t.,;.lE~nos, COí:VOCO!..: 0

SR. COOfmE~J[.DOH os PROFESSOr:ES P/\Rt. AS ELE iÇOES Dli. CmJGR[CI',1jí\c~ ~ .;:-

S ID ru A ELE I çÃo O SR •• COOF~DEfI.!l'.DOr.; FUNC IO~JOU CU.10 SECRETJ~.: 10 o ?~::'f-Q

JAyr.1E r~E:':NER DOS R~IS; JUr'-JTf'\ ESCRUTHJADOr~f'.: PfLF'Q r\r'~TOf\~IO Ch:~U~S L,,,
L1E~JDES f:IBE1RO E Pr-OFü. CLEO;.!lAR t\~JTONGO PERtH:f\ LHijAo lt;ac~,~,u.;i::\.;"rr::'·-
FORNJ VOT/'.DOS OS TITULARES DOS t\D.Jü~JTOS E Er.1 Sr.:C:UiL'A os S;JPU~:.Y:.S

CO~.;l O St::GU â iHE RESUL TP,DO: LtTj.n ...:\Sfi:iLLPS PrtOLG.?:';ÇSr.s. J\r;Jl:: .JJ~~2~::r..v -
SErmr::s rODfUGUES 1.t, VOTOS ;Qu H.TINi'.C:.:occo PI\C H~~ 9 VOTOS ~ J,~,;\OCO;.1CS
i~ior.E! P-A F) LHO 4 VOTOS; l\fnO~HO CI\RLOS [3" j'"h::NDES r? IBE::RO 3 V0TOS ;CM~LOS

PMmOLfO E DERICK OSCJ\R [LY COM 2 VOTOS; ZAiDA t,;;\R<;UES Fn..LP(;:~S ::::-

i'.~~TOfH/\ S. PETHZOLD COM 1 VOTO E os DEMAiS zr no VOTOSo S~'nt_F .'~~",,' ['OS, ~ ...•~ .... -:.._ ..•. -._-:'....-...~~
f.gi~r~_fl':C;"'rLU~U:'Q'§': ZJ\IDA r'!~P..II.QUES Pl\LLARf.S 10 VOTOS; DZt1IC~ J~:Ctd1

U_V E JOí\Õ Go.".H':::Sí;jOREIRA F;LtlO 7 VOTOS; CARLOS PAiJDOLrO 5 VC7l)S

AI~TorHO Cl\i;LOS a, t.1rz~mEs RIBEiRO E OLGA V.!<c[CHART COM::' VOT,:::'S9 ,.,.,.•••....•...•
, r",

r.11 LTnON JOSE CUm!p" LGJEh GAELZER9 i.lE L SmJ hl!13E~J SP.tJL cc» 1 V:"./';"VcC·::·..

pnOSEGUIME~TO FORA~. ELEITOS OS T1TUL~RES DOS ASSISTENTES ~ ~~ SEGC1DA
OS SUPLEr~TES DOS J\55 3STE~~TES COd OS SEGU Ií'HES Í"E5uL Ttü;(;S~ T ~:::!.J\~WS •.•

e.ea.~~.....:- .•~~

U. l Qi'JW\RES 8 VOT.0S; Ir-MJ r'~EVJTor·j I'.GU lt\R 5 VOTOS; f;.CE:LV s, [:.~'-,CC/:-' E
h .

DIV;\ S. COrF~EI\ 2 VOTOS; TANiA ~11f S'i;/'.:'lGELO 1 VOTO E O=.; L~:"U\lS 7.E~ü-

VOTO. CÜi\10 rJAO TEMOS OUTRP,S CLI\SSES D!: PROFESSORES E El.i "I S-r!\ cr. P:;~:7::
~

ELIANC CLOTILDE B.r;;1. SCW,ltTZ SER A tm,CA PROFESSOHA TnU! ...\I~ DCSTi'\ :~::~

COL!\ scmo POR ISSO i\:'lEMBRO r'JATO DA CONGREGf\ÇÃO QUE ~ f 1COU J\SS 1:·1 C0.'~~ -;.~,

- .. • ('nr·1GP-.'-"·r-.'!rO· p '[i !'tT CIOT1Ln[ B'STfll~1 ""·'{t-n ...•."I'·"1-Z ~',sUiDA. ~_~i::'··~i ..\n'_o8 ROr!;: _.{i.·~~ _ ~J " tl\e .• i.iL ,_'o ::JC;,.... \, - !,.~

-nJLl\íh Pnm:"Q r·lei SERRES RODfnCUES - I\DJmn-o • Pnofe QUn:TH ..\ Cr~!;:·;D.\
• , :. !...,~,1\ LE'-, C t 1\ RI\CHrr-L CROCCO o·~C 'f\ll A- 111" o Poro r;! IG·t::r:.- llr', r, ;\J 1. r) ,\••I""rJ~·\ '-li .h \,<.t,. -\.1' tI, il· - DJJ.JT &I R - Ut,..·~l"l- ,,->1)\,\ {\IV

;·.:/\Rj;'.jlOi'l DE LUCEi'JJ\ - Ass 2SiEWTE l2i P20~(; L! D t /,I, JOf:;Ç;;l1HY\ OL P:.:: r~.'\C.\Vf' LL i-,
I\SSISTEílTE. SUPU::NTF.S:,PROF8 ZAID/\ r~í/,,r~.J1ESP/\LLt\RES - I\D0ur'~TO$ Pr-OFQ-__ ~--.. ,,··,.,-n'

DER lCK OSCt'\R [LV - (~DJUNTO. Pr~Ofr' Pt..tILO l:B iR/~.JrRI\ L H,~llrrcs "'" t\SS t S7Et·:-

TE. PROfº IRAN NG'jTOl\J P.GUlt\R - ASS'STENTEo ~:J\Dl\ t~AIS !:t.\'E';l!XI A TRI\T.~.r;,

fO! Er~Ct:.:fnf\DA r; SESSÃO E lAVRtlDA /\ p~ESEfnE ATA, QUE Vf\! A5S I:Jl.lh\ PE-

LOS Pr.E5E~jT[S. Eu JA'fUlE WEr.t~ER DOS H[as:i~~ db-- ~.
SECRETARiEI.
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(

L0;30 que nos Lrrte í.rr.mos (i.e flue deveJ."'Jc.t1oS nos 2.dc.ptc.r 0.0 CU:t"T'{ cul.o
consti +ufmos um E;l'UPO de trc.r::::ühc '~ue iri:1 ''''-stucL:.r o cur r í cul.o
Out r o ·"-ror1,....,rn.., ~,..., .., sA"'les+1"<'\liz'''ç''to do s d.l s cd o l.Lna s fl1)O"Sv...... 1-'- , _Q_.:._'- -'_o """'",-_", _'.~ I v ..•..._.....•.....:.- c '-"" v.{,.: __~.) 1.J_ ..- l~ •.••...•.••.••. ,

C 0'11 CU,r.

rículo l'Iínirrlo não pertenci?m J.. "L't11 grupo c~e tr~'1.h"::lho por nós consti tuí-
do e sim er-a c.bri buí ção (1..a Corrí s '3::"0 de Cc.:e·l'p Lr-a , l·:nitas foram as r eu -
n:i.õAs da COr:J,i s são de ~o.:r:'J"'eir:. e v6.r:i.os os cur-r Icu'los a pr-c sentado s , Cul

+ ~ ~ n " - d C" 1" "t ~raí.nar-cm os "r:':l.b::Ül'OS _2~ comà.s sco e ar-re r.ru com c. SO.~lCl açao 2.0S

fessôres, ou melhor ['.os c'Jofes r:10'3 de p:lrt<"X'l2:1. to s , de (lHe C.p1:'3sentassem
súnul.c s Q2.S dl s cl p'lLna s (10 cur r-fcu'lo em e sbudo , p~'.r:'..possibilitur 8-

confecção do Cattlobo de Cur-sos 1)01" part e de. ·~uperintendGncia '~cad.3~C'1i-

ca.
Até ~st e momento a í nda

,..
nao t.eno C' oonhe c.ímerrto nôvo cur-rf cul.ov-



CALF,T'TD~~RIO DE 1970

Jarlf'iro:2 " 20 - Inscrição ao Consurso de T~bi1itQção
Superior, I 1:c~nti1 e I,T3..,ss2.sem.

eM 1Ü/l1/69Q
5

aos cursos:

T-I:dito.l publicc-.do
Fevereiro: 3, 4, e

5 e 6
Exames médicos e exame de 2á. é noca-J. \,.;.....".

,?~t- _

PrOVQS pr6.tic3.s e co-rt.Lnuação (lo.sde
Prova de lín~uaso

23... época .•

13 - Prova i'1te:3:r:.ç_~ - Conhec í.men'to s Gero..is,
B· 1'"' j" t »Ó, P t ",J..O Oe;lca, ..'.2.. em8."C1Co. e ..or ugues.

.. ':), .
é:' 1slca,

16, 17,18
e 19 - Testes vocacionais.

23 - Pu~lic~~~o dos resultados Ao e~~mes vestibul2.-
r e s ,

23 e 28 - I~e.trícu1G. e ~p,m2tríc",lCL.
2. - -'.ul2. Lnaugur-a.L - Deput.ado Tar so Dut.r a ,

-.z: 31 A 1 • ~ "." t N./ - - "~'LO.S norméllS corri prellOPl2.nlO o.e na açao.
4 - 26 - 8eZU1'l<12..C1121T12.d2 para os cursos Superior, Infan

til e lp.ssa:=;em. Vestibu11'1.r e 1m;~tríclJ.la dos Q.

provados.
Abril: 1 - 30 - AuLas normais com t.urmas também no turno da

tarde - Pec.~uello recesso na Sel:12.na 3r-nta.
1 - 31 - ..:\ulas no rmaãs , ;:,'8.s;.:;0.de a1':.ivGj:'s:lrio d~'.:SBD' no

clia 6.
, - 30 "~Lulas normaf.s e eX2,m3da s d.ísc í.p.l í.nas de l~

perío(10.
1 - 31 - Férias escolares 8 aulas par-a o turno dr. t:J..rd.e

o.tê o é15c. 2.3.

Junho:

A:i.go:n:c: 1 - 31 - ;~ulas normads .. Pr-e par et lvos pc"r:'. as festivida
des (1:. (:iem.o..m..1.. d2 P2.trio..

Setembro: 1 - 30 - i: u'Las norrnaã s é

1+ - :Jesfile d::-. IIocid·_.ô,~ ~
16 Tr['"nsf8rência p~..!.rr.:. :l WRG8.

Outubro: 1 - 31 - All1D.~ nor-ma í,s -
tibulo..r.

15 - Pr-ovas 'or:::tic2..s na -::;f~lW.

do Edital para Y8S-

~Tovembro: 1 - 15 Auí.as norma í.s ,

,3 - 25 - .'.l1.l::.s den;:t'J.ção.
26 - 30 - ~x:~mesfinais.

Dezembro: 1 - 15 -
16 - 31 -

Exames finais e 2'').0
I'epoca.



REGIMENTO INTERNO:
Desde o início de 1970, estamos tentando pôr a casa em ordem.

Um dos itens que a todos preocupava, era o Regimento Interno.
Desde logo, uma comissão de professôres designada para tal pe-
lo Diretor, pôs mãosá obra.

Em meados de 1970 veio ordem expressa da Reitoria no sentido
de que a Congregação recem eleita procedesse a adaptação do Re-
gimento Interno da ESEF ao RGU, de acordo com o modêlo a nós
enviado.

""A c.ongregaçao, cuja tarefa principal era a de adaptar o Re-
gimento Interno, imediatamente iniciou seu trabalho, concluin-
do-o dentro do prazo.
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VESTIBULAR

Até 1970, os candidatos aos cursos da Escola Superior de Ndu-
cação Física eram submetitos a exame vestibular na proprioa E.S.
E.F. Compunha-se de:

a Exame médiCO;
b Provas de aptidão física - classificatório;
c - Prova escrita de Física, Biologia, Matemática,e Por

tuguês;
d - Língua estrangeira;
e - Bateria de testes psicologicos.

Com o nosso ingresso na UFRGS, fomos classificados na área das
Ciências Biológicas e conseqüentemente os candidatos a Educação
Fisic~ estão sujeitos a fazer o Yestibular Unificado da área. Ca-
be entretanto, a ESEF ainda "testar" o candidato ao curso de Edu-
cação Física, no que se re·fere aos Exames Médicos e Provas de Ap-
tidão Físicª. Estas ultimas, que em 1970 ainda concorriam para a
classificação do candidato, a partir de 1971 sómente servem para
identificar aquêles que possuam alguma deficiência física ou or-
gan1ca que os impossibilitem a serem professôres de Educação Fí-
sica. Eis por que estas provas são realizadas previamente, para
que aquêle que tenha sido inabilitado fisicamente possa ser re~

. - ,classificado quanto a suas opçoes. Ate agora as vagas que anual-
mente eram postas á disposição foram todas preenchidas, quanto
ao ano de 1972 temos nossas duvidas.
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MINISTIÔRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAçl0 FíSICA I;
-KDITAL-

De ordem do Sr.Diretor da E.S.E.F., consoante os têrmos da Legi~
lação em vigor e as determinações do Consêlho Técnico-AdministrA
tivo da Escola Superior de Educação Física do Rio Grande do Sul,
taço saber que achar-se-ão abertas de doIs (2) a vinte (20) de
janeiro de 1970, as inscrições ao CONCURSO DB HABILITAÇl0 para
os seguintes cursos:

CURSOS DE GRADUAÇl0: a) Superior de Educação Fisica (em
3 anos letivos)jb) Educação Fisica Infantil (em 1ano letivo);c)
Massagem ( em 1ano letivo) e

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO: Medicina Desportiva. (em 1 A
no letivo).
I - Os candidatos ao CONCURSO DE HABILITAÇl0, a qualquer dos e~
sos acima enumerados, deverão apresentar requerimento instruído
com os seguintes documentos:
- Fotocópia autenticada da CERTIDÃO DE NASCIMENTO ou de CASAME~TO;
- Fotocópia autenticada da CARTEIRA DE IDENTIDADE;
- Fotocópia autenticada do TtTULODE-ELEITOR;
- Fotocópia autenticada do CERTIFICADO DE RESERVISTA (para osexo masculino);
- Atestado de IDONEIDADE MORAL ou de BONS ANTECEDENTES;
- Atestado de VACINAÇÃO ANTI-VARI6LICA - recente;
- REAÇl0 SOROL6GICA PARA tuES (sangue);
- ABREUGRAFIA de 70 ma;
- EXAME COMtJM DE URINA;
- P.agamento da TAXA'DE INSCRIÇl0;
- b FOTOGRAFIAS - Tamanho J'x 4;
I ' "I - Alem dos documentos ac1ma relacionados, serao exigidosl

1) PARA A 1& StRIE DO CURSO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FíSICA:
1) DOIS CERTIFICADOS ORIGINAIS de conclusão de Curso de Grau
. Médio (Ginásio ,e COlégiO ou seus equivalentes );

2) HIST~RICO ESCOLAR, completo, em duas vias;
2) PARA QCURSO DE EDUCACÃO FíSICA INFANTIL

Duas Fotocópias autenticadas 'do DIPLOMA DE CURSO NORMAL

/esb.-*

r.



MINISTt:RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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ou do CURSO NORMAL RURAL, reconhecidos pelos Estados ou pelo Di~
trito Federal.
3) PARA O CURSO DE MEDICINA APLICADA À EDUCACl0 FíSICA B DESPOR-

TOS: ,
Fotocópia autenticada do DIPLOMA DE MgDICO ( em duas vias) ~
vldamente registrado.

4) PARA O CURSO DE MASSAGEM ( 10 ciclo d'egrau médio) t

1) DOIS CERTIFICADOS ORIGINAIS de conclusão do Curso Glnásla1
ou equivalente, reconheci4o pelos Estados ou pelo DistritoFederal. .

2) HISTÓRICO ESCOLAR, em duas vias, com firmas reconhecidas.
QBSERVACOES GERAIS:
1- Deverão ter firmas reconhecidas no local de origem e em tab~llonato de Porto Alegre, os seguintes documentos:

- Fotocópia autenticada da CERTID10 DE NASCIMENTO ou CERTIDI>
DE CASAMENTO.

- Atestado de IDONEIDADE MORAL ou de BONS ANTECEDENTES.
- CERTIFICADOS DE CONCLUslo DE CURSOS.
- HISTÓRICOS ESCOLARES.

2.- A dgcumentação deverá~ser completada IMPRETER1VELMENTE até
a vespera da realizaçao do primeiro exame ao prova do CONCUR
50 DE HABILITAÇIo. -

3.- Não serão aceitos documentos com RASURA, EMENDA ou DISCORDIN
CIA; certificados com assinaturas ilegíveis e públicas-formãS
de qualquer documentos.

LIMITES DE VAGAS PARA OS DIVERSOS CURSOS:
Educaçã.o Física Infantil -40 vagas; 1. série do CUrso SU~er'
10r-60 vagas; Para o Cu;so de Medicina Aplicada a Edueaçao
FíSica e Desportosl sera.exigido um míntmo de 5 candidatos /
,o Concurso de Hab l1taçaoo
Os interessados poderão obter quaisquer informações na Secr~
tar1a da Escola, a rua Felizardo S/N (Jardlm Botânlco) ou p~
10 telefone 23-28.15 no horários das 8,00 às 11,00 horas d~
riamente, excepto aos sábados.

PÔRTO ALEGRE, 14 de novembro de 1969 •
••De acordo

aS8. -

DR. BtLIO BARCELLOS FERRElRA
Direto: da E.S.I.F.

asa,
SOUVARINE SILVA,p. Secretario da B.S.E.F.

/esb.-*

I
J



CALSLTD~ ~IO 1971---~-..••-.._--
Janeiro: 1+ - 15 - VestPJlllar:: ~~u'::1i..c:'.ç50.Ie :"8sult:;.':los no pnOG:-:;,s!~.

5 - í!8st:i~,~ ....1::r )~r", OS CUl"SOS j,~'1f:;.ntLt,e 1.f.D.~s:?.3ern.

~oeve:r"·iro:1 - 13 }~tr'(c:llé1 e rematrícula par-a os diversos cursos

12 - mt í.mo o.i:::t :')1J.r2. pedLdo s de t-("',l1.si'erênc5.a, na trí-
cul.a e s oec í.r.L "(~"'n1'··,r.o""r::.s AJ·C- '-'" '-' t_ J..~ ••.••. -- , • •..•.• ..;. .••••.A,.\j '-' , ~ l" ô

1 - 5 - Reuniões de pr-of'e esôr-es par a planejamento esco -

8 - 31
10..1'.
:. ulas nor-ma í s COYQ pr-Lor-Ldade p~l1'c. a na t':'.ç8:o.

~\bril: 1 - 30 - '.ulas norrna.Ls ,
4 - Últirro d.í.a 11(11':' cé.'.Ylcela"l:8!Tto (~2.!J disco (1e l~*

1 _ 31 - ~lulas no r-maLs ,
r:. _ f~nivers6.rio 11.3. .c:JSZF.

J11..1'11:0: 1 - 26 - ~'.ul.as normaf,s ,
28 - Ílltil:'lO (1.i::.

ais.
Julho:

19 - 2l.;. - 1'0.tríctü.::t ':)C~-r:~~c s discipl Lnas senc strais do 2.º.-
S'?!Il8 stre.

2 - 31 - ~ul~S noru2is
geman~ da Pátriao

~etembro: 1 - 30 - ~\lllas normais.
5 - Desfilo da L'1ocidade.
4 Último dia par-a c2.2.l.c'31[',~"lentoc.12.S disciplinas do

2Q semestre.
Otrt ubr'o e 1 - 30 - -'..ul&8 '.10·i~:!lo..is.

12 ~ IiJ:lcio dos ?:::::::~mesNédicos.
6 P " .. 1'"1 - _rovas ue 3.p~lL~C$

Novembro: 1 - 20 - Aulas normais.
a tê 2.3 - ."..ula s ele na to..S;ão•

29 e 30 -
D h 1? 7 lI,ez(~m",ro: ~,,-,.)/4"

9, lO/11- ?:::::~r1GS de 2.0.. época ~
16.. F01~~~t.ur c ,

B::::lmes fL'lais.
fi.nais.

e;r6.us, c onceã to s , e t.e , ...



INFORMAÇÕES:

CUrso Superior
Em 1940 foi de ............................ 1 ano

1941 , 1956 2De ate .......................... anos
De 1957 até 1971 .......................... 3 anos
De-1972 diante .. de 6 semestreem sera .................

Condições de ingresso
De 1940 até 1959 ingressava com o curso ginasial
De 1960 para cá necessita ter o cúrsocolegial

Vestibular
De 1940 até 191& o vestibular era na propriaESEF
De 1971 em diante conforme determinações da UFRGS

Numero de candidatos inscritos ao vestibular

Em 1969 inscreveram-se 153 candidatos
Em 1970 inscreveram-se 1~4 candidatos
Em 1971 inscreveram-se 182 candidatos

Aprovados no vestibular
Em 1969 tivemos 56 aprovados
Em 1970 tivemos 119 aprovados
Em 1971 tivemos 150 aprovados

Numero de vagas
Em 1969 foram 60 , -postos vagas a disposiçao
Em 1970 foram postos 120 , disposiçãovagas a
Em 1971-foram postos 150 .. disposiçãovagas a

.J.Ilatrículados I ,na serie
Em 1969 f.orammatriculados 8i alunos
Em 1970 foram matriculados 119 alunos
Em 1971 foram matriculados 150 alunos



INFORMAÇÕES:
Total de :alunos matriculados

1969 tivemos 216 alunos matriculados
1970 tivemos 266 alunos matricu.lados
1971 tivemos 344 a.Iuno s matriculados

•.. FísicaLicenciados em Educaçao
Em 1969 foram licenciados 65 alunos
Em 1970 foram licenciados 61 alunos
Em 1971 foram 1icenciados 70 alunos

MOVIMENTO DA SECRETARIA DA ESEF:
Atestados fornecidos

Em 1969 foram fornecidos 894 atestados
Em 1971 foram fornecidos 1.176 atestados
Em 1971 foram fornecidos 1.229 atestados

Ofícios expedidos
Em 1969 foram expedidos 184 ofícios
Em 1970 foram expedidos 280 ofícios
Em 1971 foram expedid<i>s'·324·ofícios

Ordens de serviço
Em 1969 foram expedidos 52 ordens de serviço
Em 1970 foram expedidos 57 ordens de serviço
Em 1971 foram expedidos 20 ordens de serviço



DIÁRIO - 1970
!!!yIDADES DA DIREÇÃO:
ABRIL -
18 Assumimos a Direção da ESEF

Assinamos varios atestados.
Solicitamos tombamento geral.

20 Aulas .norma.í.e,
21 - Aulas normais.
22 Aulas normais.

o dinheiro dos
23 - Aulas normais.

Assinatura de papeis diversos. Depositamos
recreacionistas.
Recebemos Dona Helena Guatemozim. Entrevis-

ta com os Frofessôres CasseI, lula e Dona Sonia: atendi-
mento dos universitários.

24 - Aulas normais. Entrevista com Walter Jone: atBadimento dos
universitárias. Com Toni, Mari Ivone e Souvarine tra~a~oe
dos horários. Prof. Abreu: deverá lecionar Cinesiologia.

25
27

Aulas normais.
Aulas normais. Bntrevista com o Prof. Furtado e Dr. Egydio
sobre o caso com a cerca no terreno dos·Surdos-Mudos

28 ~ Aulas normais. Assinatura de papeis.
29 - Aulas normais. Recebemos relação do pessoal e suas atribui--_çoes. Fomos recebido pelo Prof. Ivo Wolf. Com o Prof. Furta-

do tratamos do amendimento dos universitários.
30 - Aulas normais. O Sr. Jaime compareceu com sua turma para fa-

zer uma limpeza nas dependencias da ESEF.
MAIO
2 Aulas normais. Muita coisa para resolver.
3 Domingo
4 - Aulas normais; Cnegou o Prof. Inezil P. Marinho. Fará uma

conferência na ESEF. Assinamos papeis diversos
5 Aulas normais.
6 Dia de aniversário da Escola. Demonstrações de ginástica,

esgrima, judô, etc. Muitas autoridades presentes. Repre-
sentando o Sr. Reitor compareceu também o Prof. Furtado.
Na SOP tratamos do terreno da ESEF

7 Aulas normais. Assinamos papeis diversos.
8 Aulas normais. Despachamos diversos casos.
9 Aulas normais. Sr. Arquimedes nos mostrou a cerca.

10 Domingo
11 Aulas normais. Assinatura de atestados.



DIÁRIO _ 1970
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
MAIO

, .12 - Aulas normais. Assinamos varlOS papeis.
13 Aulas normais. Entregamos o caso da Profa. Maria De Lour-

des para o Prof. Silvio Santos. Depositamos o dinheiro dos
recreacionistas, conforme convênio.

14 Aulas normais. Assinatura de atestados.
15 • Aulas normais. ~<omos na Reitoria juntamente com a Dona Cil-..• 'da tratar das inscriçoes ~ Fi~ou acertado que devemos depo-

sitar o dinheiro. Para o Dr. Egydio pedimos que mandasse aF
ruma1] os chuveiros. O Dr. Sergio noseinformou, que os homens
do DASP esta semana.

16 - Aulas normais. Reunião com os Profs. Moreira, Targa, lula,
Ney e o Dr. Egydio. Assunto: Centro Olimpico - Sua locali-

,.,zaçao.
18 - Aulas normais. Á tarde fomos no DEMAE, tratar de assuntos

relacionados com a drenagem, canos para os condutos que tem
pas~agem no t~rreno da ESEF, para que a cerca possa ser cons-
truida.

19 - Aulas normais. Estivemos na Comissão de Inquerito. T~atamos
dos canos no SMOV.

20 Aulas normais. À tarde fomos na SEC.
21 Aulas normais. Verificamos juntos as direções das linhas de

Onibus se ha possibilidade de melhoria nos horários. Na Pre
feitura falamos com o Dr. Asmuz: canos. Na SOP falamos com
o Dr. Cesca sobre as plantas da ESEF. Com o Dr. Dau trata-
mos da medição do terreno da ESEF. Iraõ iniciar a med'ição
na 3a. feira.

22 - Aulas normais. Estivemos na SOP tratando junto ao engenhei-
ro Dr. Tedesco sobre a caixa d'agua e a ligação da mesma á
rede da ESEF,

23 Aulas normais.
25 Aulas normais. Assinatura de oficios, atestados e outros pa

peis.
26 - Aulas normais. Estão medindo o terreno. Oficio para o Pre-

feito solicitando canos e aterro.
27 Aulas normais. Providenciar nos juizes para o atletismo de

sábado. Horario dos invidentes.•
28 Aulas normais.
29 .;..Aulas normais. Fomos recolher as plantas na SOP. Estivemos

na SEC.
30 - Aulas normais. Assinatura de papeis.



Ji
DIÁRIO - 1970

ATIVIDADES DA DIREÇÃO:,
JUNHO -
1 - Aulas normais. O terreno da ESEF está sendo medido.
2 _ Aulas normais. Estivemos na Comissão de Campus.
3 Aulas normais. Tivemos uma entrevista com o Prof. Furtado:

....disse que com as extençoes de Cachoeira e Santa Cruz as coi-
sas deverão continuar como estão. Com o Dr Egydio: cimento
e ligação da água. Limpeza PÚblica: reclamamos que estavam
fazendo do terrexo ESEF deposito de lixo.

4 - Aulas normais. Assinatura de papeis. Dr. Egydio: cimento e
ligação da agua. SOP: plantas.'Limpeza PÚblica: lixo e Tra-
jano.
Aulas
Prof.

- -normais. As cadeiras ainda nao virao nos informou o5
Amaral.

6 - Aulas normais.
7
8

- Domingo
Aulas normais. SOP: plantas. Prefeitura: canos. Dr. Tedesco:

, ,conta do reservator~o.
9 Aulas normais. Assinatura de papeis.

10 Aulas normais. Recebemos o orçamento.
11 Aulas normais. Prof. Furtado sugere: a Ass. dos Pr~f. de Ed.

Física deve pedir regulamentação da 705. Viajamos para o Rio.
12 Reunião de Diretores de Escolas de Ed. Física
13 Reunião de Diretores de Escolas de Ed. Fisica
,lê Aulas normais. Assinatura de varios papeis.l' -,Aulas normais. Assistimos a solenidade na Escola de Engenha-

ria.
18 Aulas normais. Assinatura de atestados.
19 Aulas normais. Estivemos no Banco do Brasil para saber se

hvia alguma verba á disposição da ESEF. Nada.
20 - Aulas normais.
21 -
22
23
24

Domingo
Aulas normais. Reunião no Coplad: vestibular.
Aulas normais.
Aulas normais. Estivemos no DEF acertando datas de competi-
ções com Silvio e Luber.

25 - Aulas normais. Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
SOP: as plantas da rede de agua, luz e esgoto ainda não es-
tãopróntas.DEF: entreguei os formulários do !PElA.

26 Aulas normais.
27 Aulas normais e assinatura de papea s ,
29 Aulas normais.
30 Aulas normais.



DIÁRIO - 1970

ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
JULHO -
1 Aulas normais para ambos os turnos.
2 Aulas normais para ambos os turnos. Assinatura de papeis.
3 Aulas normais. Aviso de que Paulo Hollerbach faleceu.
4 Aulas normais. Enterro do aluno Paulo que faleceu em aci-

•dente de automovel.
6 - Aulas normais. Fomos buscar programa do vestibular. Fomos

ao casamento da filha da Profa. Quintina.
7 - Estivemos na ESEF toda a manha e tarde.-8 - Aulas somente noturno da manha e turno da tarde. Radio Une
9 Aulas normais. Conselho UniversitáriO: distribuição de car-

tões Mark sense.
10 - Aulas normais. Na Reitoria nos ofereceram passagem para Bra

silia. Á noite estivemos em reunião do vestibular.
11 _ Aulas normais.
13 Depositamos o dinheiro dosrecreacionistas. Entrevista com

o Prof. Furtado: ida a Brasilia e Jogos Universitários. Re-
união no Coplad: provas de aptidão física.

14 Reunião na ESEF: provas de aptidão física.
15 - Entrega de processos na Reitoria: SSM, domesticos, JiOVOS e

contas. Estivemos: com o Prof. Furtado, eoplad, etc.
16 Devemos remeter numero de vagas para a Comissão de Vestibu-

lar Unico. Classificação do pessoal com o Prof. Vianna.
17 Estivemos na reunião do Gesa. Assistimos parte da reunião

de professôres na ESEF.
-18 - Embarque para Brasilia as 7 horas. Saida de Florianopolis

as 9,30.13,30 saida de Rio para Brasilia. Chegamos no~mo~
mento do inicio do desfile de abertura dos Jogos.Assistimos

- ,- , .jogos de volibol aünoJ.te. .r

19 Estivemos tanto pela marihã e tarde no campeonato de atletis
mo. - ".\ .,

20 - Estivemos na DEF onde falamos com o seu diretor Cel. Costa
Ferreira. Estivemos no DASP tomando informações sobre o an-
damento do pr-oceaeo da federalização da ESEF. Fomos ao Pa-
lácio do Planalto onde nos informaram que o processo já es-
tava no malote Presidencial. Fomos á Universidade de Brasi-
lia onde visitamos o Centro Olimpico tendo por ~ia o Cel.
Lister. Damos um abraço no Gel. Prates da Sil-veira nosso co-
lega n-o cea.', Est. Júlio de Castilhos. .



DIÁRIO - 1970
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
JULHO -
21 - As 7,30 chegamos de onibus a B. Horizonte onde visitamos

a Escola de Ed. Física local. As 12,30 embarcamos para o
Rio onde pernoitamos por não termos tido a oportunidade
de falar com a PrÔ~a. Maria Lenk.

22 - Depois de.longa espera, conseguimos falar com a ·s~.cretá-
ria da Escola do Rio·.As 14,00 já estavamos no Ibirapue--
ra a fim de falar com o diretor da ESEF de S. Paulo.

23 - Chegamos as 6,30 da manhã em Qnritiba. Visitamos a sede
d03 jogos Ginasiais e fomos na ESEF de Ciiritiba. As 17,30
chegamos em P. Alegre.

24 - Atendemos na ESEF pela manhã. Á tarde estivemos com o Prof.
Furtado dando conta de nossa viagem. Falamos com Aldrio-
vandro dando noticià.s de Brasilia,
Lstivemos na ESEF assinando papeis.

...•Na Escola fazendo inspecçao de domingo.
25
26
27
28
29

30
31

,Estivemos na ESEF e a tarde na Reitoria.
Na ESEF durante a manhã.
Durante a manhã estivemos na ESEF e durante a tarde fala-
mos com o Sperintendente Acadêmico sobre os cursos de Mas-
sagem e Infantil. Falamos com a Profa. Golástica.
Estivemos na ESEF
Pedimos areião. Tratamos da bolsa trabalho de Elaine Rome-
ro.

AGOSTO -
1 - Reinicio das aulas. Poucos alunos.
3 - Aulas norma~s. Frof. Furtado: Vagas, bolsas, Jogos Univer-

sitários. Prof. Vianna: vagas masco e fem. Ainda com Prof.
Furtado: Cursos infantil e massagem. Cerca.

4 - Aulas normais - Reunião dos professôres as 8 horas.
5 - Aúlas normais. Veio aviso da Reitoria: Federalização com-

pletada. Falamos com Castelar sobre prestaç~o de contas da

Jubeef.
6 - Aulas nornmis. Solicitamos onibus na Reitoria para levar os

alunos para GPA.
7 - Aulas normais. Verificamos numero de alunos e notificamos

Panitz. Falei com Sonia sobre a cancha.
t,

8 Aulas normais.
10 Aulas normais. Estivemos na SEC: saber se já nos devemos

apresentar no Julinho. Cel. Natalicio: Moral e Civica.
11 Aulas normais.



DIÁRIO - 1910

ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
AGOSTO -

, -12 - Aulas normais. Assinatura de varlOS papeis. Falamos com So-
nia sobre a cerca e cancha.

13 - Aulas normais. Prof. W. Jone,nos entregou ofício do Prof.
, ..•Furtado: cursos de pos-graduaçao.

14 - Aulas normais. Telefonema da Reitoria solicitando o compa-
recimento do presidente do DA da ESEF na Reitoria. F~oaa
S. Leopoldo a procura de Edison.

15 Aulas normais. Assinamos papeis.
11 - Aulas normais. Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
18
19 -

Aulas normais. Assinamos papeis.
Aulas normais. Com o Prof. Furtado: dia da passagem para a
UFRGS. GESA: Classificação.-Provas para S. Cruz e Cachoeira.

20 - Aulas normais. Visitou-nos o Dr. Wagner: limites do terre-
no da ESEF. Solicitamos ao dono dos materiais no N do ter-

I

reno para colocar umr-marco bem grande na divisa.
I _.- ,..

21 - Aulas ·normais. Tratamos das Extençoes. Dr. Licht: festa da
Esc,ola. Dr. Helio: deverá assumir como diretor?

22 - Aulas normais. ..• ..•24 Aulas normais. Assistimos reuniao com a comissao de Vesti-
lar no 1º andar -da Reitoria.

25 - Aulas normais. Assinatura de papeis
26
27

Aulas normais.
Aulas normais. Procurou-nos o Sr. Bayard: festividades da
S. da Pátria. ...Aulas normais. Estivemos na reuniao do Gesa no H. de Clínicas.
Procuramos Renato Cardoso.

29 Aulas normais. Assinamos papeis.
31 Aulas normais. Assistimos reunião na Federação Gaucha de

Futebol: festividades da S. da Pátria,
SETEMBRO:-

28

1 - Aulas normais. Hasteamento da Bandeira.
! -- --2 Aulas normais • .Arrumamos caminha o para transportar o mate-

rial da demonstração para o Internacional.
3 Aulas normais. Treinamento·pàra o desfile.
4 - Aulas'normais. Assinatura de papeis. Treinamento para as de-

monstrações.
5 Aulas normais. Desfilamos á tarde no Internacional. Toma-

". '.'mos parte nas demonstraçoes com varlOS nume~os.
~6 Domingo - Participamos das demonstrações da Liga de Defesa

Nacional no Internacional.
8 Aulas normais. Assinatura de papeis

".9 - Aulas normais. Estivemos na reuniao na Reitoria: vestibular



DIÁRIO - 1970

ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
SETEMBRO -
10 - Aulas normais. Recebemos o livro opção Profissional para

ser vendido para vestibulandos. Assinatura de vários pa-
peis. Falamos com Ivan Brocca na Divisão de Obras.

11 - Aulas áormais. Estivemos na Gráfica da Reitoria: papeis
, , -para as provas praticas.

12 Aulas normais.
13 Domingo
14 - Aulas normais. Procuramos o Sr. Paulo Franco na Divisão

Jurídica da Reitoria: questão com a Ass. dos Surdos-MIl-
dos. CasoJda cerca. Depositamos o dinheiro dos recrea-
cionistas.

15 - Aulas normais. Estivemos em Palácio: Allgayer. Falamos
com o Prof. Brito: festa de amanhã. Reunião do vestibu-
lar único.

16 - Festa.da passagem da ESEF para a UFRGS. Presentes: Minis-
tro Jarbas Passarinho, Governado~ do Estado, Reitor Magni-
fico, Secretário de Educação e Cultura e muitas outFas al-
tas autoridad:·es.Demonstrações. Levamos u_mgrupo até o
Country Club onde fizeram apresentações para a Sra. Jar-
bas Passarinho e SraT Faraco.

17 Aulas normais. Assinatura de papeis.
18 - Aulas normais.
20 Aulas normais.
21 - Aulas normais. Entrevista com o Sr Reitor Magnífico: soli-

citamos que providenciasse em outro Coordenador.
22 - Aulas normais. Assinatura de atestados, etc.
23 -Aulas normais.
24 Aulas normais. Estivemos entregando material na Sogipa.
25 Aulas normais. Assinatura de papeis diversos, etc.
26 Aulas normais.
27 - Domingo.
28 Aulas normais. Assinatura de documentos.
29 Aulas normais.
30 Aulas normais. Pref. Furtado comunica que a piscina do U-

nião á dispOSição de 8/10 até 30/10 ( térmica ) para as
provas de aptidão física. Consulta sobre: profs. que que-
rem fazer estágiO de atual~zação em B Aires. Frequencia dos
alunos que representam a UFRGS fora do Estado.

OUTUBRO -
1 - Aula.s normais. Assinatura de papeis. Tentamos nos comuni-

car com o Prof. Furtado e com o General, nada conseguimos.



DIARIO - 1970
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
2 Aulas normais. Despachamos muitos documentos.
3 Aulas normails. Solicitamos informações sobre alunos ao

Cel. Natalício.
4 - Domingo
5 - Aulas normais. Solicitamos transporte para os alunos que

devem ir ao Remo.
6 - Aulas normais.
7 - Aulas normais. Reunião no Gesa: vestibular. Saber se já

nos arrumaram a piscina.
8 Aulas normais. Assinatura de papeis.
9 - Aulas normais. Com o Frof. Furtado: ,..comissao de formatura.

10 - Aulas normais.
12 Aulas normais. Depositamos dinheiro dos recreacionistas.
13 - Aulas normais. Recebemos a visita de Mauro Stamato da Une

Fed. iluminense: programas para a sua ESEF. Ontem tive-
mos eleições para presidente do DA • Tudo correu muito bem
sob a orientação dê Alduino Zilio.Remessa de resultados.

14 - Aulas normais. Tudo certo durante os jogos de ontem de noi-
te no PaVilhão. Consultamos o Prof. Furtado: caso das tijo-- . ,letas.e a acusaçao que pesa sobre o secretario. Disse que
devemos falar com Souvarine. Falamos tambem no caso da cal-
çada, canchas e cerca • .Reunião de noite com o Dr. Licht:, ,..Centro Olimpico. Profa. Mafalda: provas para as Extensoes.

15 - 'Dia do professor. Iniciamos hoje as provas práticas • Ani-
bal informa que durante os jogos da noite quizerem dar no
Rosito.

16 - Aulas normais. Anibal informa que durante os jogas de on-
tem de noite houve irregularidad'es. Devemos falar com Rosi-
to. Estivemos tentando localizar os papeis dos já formados
nas Seccionais.

17 Aulas normais.
18 Domingo- Próvas práticas do vestibular na ESEF desde as 8.
19 - Aulas normais. Falamos com o Dr. Helio sobre o caso dos

10.000,00 da Jubeef. Falamos com Roberto no Campus: so-
bre listas de alunos.

2e - Aulas normais. Iniciamos a. confecção dos horários para 71.
Assistimos sessão Solene á noite na Reitoria.

21 - Aulas normais. Eleições • Tres u:nnas.
22 Aulas normais. Solicitamos aos profs. Acely, Linhares e Jai-

me que procedam um verificação no caso Souvarine.
23 Aulas normais. Fomos de~or na SEC.
24 Aulas nGrmais. Realizamos provas de ap:t'idãofísica á talrde.



DIÁRIO - 1970
ATIVIDADES DA DIREQÃO:
NOVEMBRO -
27 - Recebemos uma representação da Petipá: Abrigo para 1971.

Assistimos reunião na Coplad.
28 - Houve exame de várias disciplinas. Assinamos vários papeis.
30 Reunião de prof~ssôres: fazer consulta á Copertide sobre o

numero de alunos por turma de disciplinas práticas, ~uantas .
horas de aulas são necessárias para o regime de 24 horas,etc.

3~ - Assinamos papeis.
DEZEMBRO -.
1 - Assinamos varios papeis.
2 - Estivemos no Coplad: ~ual o curriculo ~ue devemos adotar em

1971?
3 - Assinamos varios papeis
4 - ~ontinuam os examos.

~::5- Asinamos varios documentos.
~ - Fizemos parte da banca de Higiene.
8 Assinamos papeis.
9 - Assinatura dê documentos.

10 - Tudo normal
11 - Estivemos consultando o DMAE sobre preço da agua.
12 TUdo normal.
14 - Depositamos o dinhe1~o dos recreacionistas.
15 Assinamos papeis.
16 Assinatura de varios documentos.
17 Assinamos papeis.
18 - Formatura dos cursos INFANTIL e MASSAGEM.
21 - Assinamos varios papeis
22 Ensaio pela manhã. Missa. Formatura do curso SUPERIOR as

21 horas. Ce1. Tinoco representando o Ministro da Educação.
23 Assinamos varios papeis.
24 - Expediente normal
28 - Expediente normal
29 Assinamos varios papeis
30 - Fim das atividades do ano de 1970



DIÁRIG- - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
JANEIRO -
1 - Durante o mês de janeiro preparamos todos os papeis, etc.

para a matrícula que seria de 1 a 13 de fevereiro.
a Preparamos o curriculo de cada série com as respetivas

- ,disciplinas e suas cargas horarias semaneis, para que os
alunos tivessem oportunidade, de com facilidade consultar

30 estes papeis. Afixamos tambem os horários.
5 Efetuamos exames de ingresso para os cursos Infantil e mas-

sagem.
18 - Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
FEVEREIRO -
1 Iniciamos as matrículas. Dona Carmen e dona Toni estão des-

empenhando muito bem os trabalhos da matrícula. Prof. Aldui-a
no e Regina estão auxiliando.

~3 - Estivemos na Reitoria retirando mais formulários.
12 - Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
14 Organização das turmas e confecção dos mapas de chamada.

- - ,Conforme sugestao de Dra. Lea,
turmas. Achamos entretanto que

a estamos mimiografando as- ,nao e trabalho muito lim-
28 po. Mandamos fazer uma parede na sala grande de aulas pa-

ra que ten~amos 6 salas de aulas para atender ~s nossas ne-
cessidades. Revisaõ' em todas as instalaçees de agua e eego-
to, chuveirâo, banheiros etc. Revisão na rede eletrica.
Pintura nova nos quadros verdes. Limpeza geral nas dependen-
cias da.JESEF para o início das aulas.

MARÇO -
1 Reunião de corpo docente na ESEF: horário, turmas etc.
2 Teremos.5 periodos por turno conforme permissão da Supac.
3 Reunião com os chefes de departamentos.
4 - Expediente normal. Buscamos folhas na Reitoria.
5 Petropole nos empresta a piscina.
6 Estamos prontos para o início aas aulas na segunda feira.
8 Aulas práticamente normais hoje no primeiro dia.
9 Aulas nOIJmà.lis• Tratamos sobre Estudos de~;Ppoblemas Brasi-

leiros com ° Frof. Furtado.
10 Aulas normais. Falei com Noé: contrato para .~ nevos. Com

Dr. Léa: sobre exames de 2a. época. Disse que não mais exis-
- ,tem. Devemos term~nar tudo ate dezembro.

11 - Aulas normais. Visita do Dr. Licht: já podemos iniciar a cer-
ca nos fundos. Consultamos o Frof. Furtado sobre se havia
alguma restrição quanto á passeata dos "bichos". Disse que
deveriamos controlar um pouco quanto aos cartazes.



DIÁRIO - 1971
!TIVIDADES DA DIREQ!Q:
MARÇO -
12 - Aulas normais. Dona Car~en informa que o Sr. Teixeira deu..•contra no pedido de material. Damos permissao para a pas-

seata dos nossos "bichos".
13 - Aulas normais. Comissão de-:-Carreiraterá suas reuniões as

3as. feiras. Tivemos reunião com o pessoal da secretaria da
ESEF.

14
16

, .Aulas normais. Publicado o horar~o difinitivo.
Aulas normais. Dona Mariasinha nos entregou Portaria do
Reitor sobre Reforma Universita~ia. Com o Prof. Leão tra-
tamos da eleição dos chefes de departamentos e eleição da..•congregaçaa.

17 Aulas normais. Falamos com o Prof. Brito. O Sr. Reitor nos
mandou trocar dois alunos de turnos.

18 Aulas normais. Ordem de Serviço para que ultimem o RI.
19 Aulas normais. Ás 7,40 hs tivemos eleições para chefes de

departamentos e ás 9 horas para a Congregação. Depositamos
o dinheiro dos recreacionistas.

Assinatura de varios papeis.
O pessoal da Reitoria ve í,o ,.cortar grama.
Assinatura em varios documentos.

25 - Aulas normais. Despachamos normalmente. Reunião do depar-
tamento de Desportos hoje. Solicitei ao Cleomar que procu-
rem estudar e elaborar o novo curriculo. Deverá estar pron-
to até fins de ma18~

26 - Aulas normais. O Pr~~. Eduard deu aula sobre ecepcionais
para o 32 ano. Estivemos na Divisão de Material recebendo
instruções do Prof. Halperin.

27 Aulas normais.
28 Domingo
29 Aulas normais. Falamos com a Profa. Lenea com ref. ao has-

teamento da Bandeira no dia 31.
30 Aulas normais.
31 Hasteamento da Bandeira por um grupo de alunos sob a er~an-

tação da Profa. Lenea.
ABRIL -
1 Aulas normais. Assinatura em varios papeis.
2 Aulas normais. Recébemos telefonema da Profa. Mafalda: quer

falar com Cleomar
3 Aulas normais. k.A·s,sinamosvarios papeis.
5 Aulas normais.

2. Aulas normais.
22 Aulas normais.
23 Aulas "nor-maí.s ,
24 \- Aulas normais.



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
ABRIL -

. , .6 Aulas normais. Ass~namos var~os papeis.
7 Aulas normais. Dra. Léa solicitou-nos número de alunos ma-

triculados.
8 Inicio das férias de páscoa.

12 Reinicio das aulas. Tudo bem. Assinamos varios papeis.
13 - Aulas normais. Assinamos vários documentos.

Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
Supac pede numero'de alunos matriculados.
Assinamos vários papeis.

, -Hoje e a competiçao do 111 Exercito. Encar-
reguei o chefe do departamento de Desportos para acompanhar

14 Aulas normais.
15 - Aulas normais.
16 9 Aulas norlliais.
17 Aulas normais.

18
19
20

...os alunos que irao ser juizes.
Domingo

, .Aulas normais. Assinamos var~os documentos.
Aulas normais.

21 - Feriado
22 Aulas normais. Supac solicita listas com os alunos matri-

culados e respectivos endereços.
23 Aulas normais. Supac quer saber quantos ~~Qfessôres ha no

departamento de Desportos. Assinamos vários papeis~
24 Aulas normais.
25 - Domingo
26
27
28
29
30

, .Aulas normais. Assinatura de varlOS documentos.
Aulas normais.
Aulas normais. Assinamos vários papeis.
Aulas normais.
Aulas normais.
Tivemos a visita das seguintes personalidades: Prof. Helio
Ferreira e Amadeu Favieiro.



DIÁRIO- 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
MAIO -
1 Feriado
2 - Domingo
3 - Aulas normais- Assinamos varios documentos. O Prof. Falcetta

não mais virá lecionar Fisiologia para as primeiras séries.
4 Aulas normais.

, .
5 - Aulas normais. Assinamos var~os papeis.

/
j

6 Aulas normais. Notificamos o departamento de Fisiologia da
falta de professor na referida disciplina na ESEF.
Aulas normais. Assinatura de documentos.7

8 • 'YAulas normais. CasseI e Morgada nos informaram que ~rao so-
mente até junho e depois somente com contrato.

9 Domingo
, .10 Aulas normais. Assinamos var~os papeis.

11 - Aulas normais. Solicitamos professor de Estrutura em entre-
vista com o Prof.Fachim

12 - Aulas normais. A ~rofa. Graciema informa pela PFofa. lula
que devemos suspender as aulas de Pedagogia da Ia. série.

13 Aulas normais. Palestra do Prof. Furtado para os alunos do
32 ano. Assinamos varios papeis.

14 -.Aulas normais.
15 Aulas normais. Eleição da representação estudantil junto ao

Conselho Departamental.
16 Domingo
17 Aulas normais. Assinamos papeis diversos e remetemos expedi-

ente para a Supac.
18 Aulas normais. Assinatura de expediente.
19 Aulas normais. Assinamos papeis diversos.
20 Aulas normais. Palestra da Profa. Maria Carmen sobre o tema:

Reforma do Ensino.
21 Aulas normais. Assinatura de documentos.
22 - Aulas normais. Aula especial do Prof. CeIses Português Soa-

res.
23 Domingo
24 Aulas normais. Assinatura e remessa de expediente.
25 Aulas normais.
26 Aulas normais. Assinatura de papeis diversos
27 Aulas normais. Solicitamos ao Prof. Fachin que nos forneça

professor de Bstrutura em entrevista com S.S.
28 Aulas normais. Assiantura de papeis diversos.
29 - Aulas normais. Eleição da representação estudantil junto, ..•a Congregaçao.
30 - Domingo
31 Aulas normais. Assinatura de expediente.



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
JUNHO-
1 Aulas normais. Assinatura de documentos.
2
3 -
4
5
6 - Domingo
7 Aulas normais. Falamos com Cleomar sobre o caso da falta

de professor na Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio.
~ ,Disse que ja lll;I.viafalado com a Profa. Isolda e que tudo

estava azul. Durante a tarde estivemos na Fac. de Educação

Aulas normais. Despachamos na ESEF.
Aulas normais.

,Aulas normais. Assinamos varios ppeis.
Aulas normais.

juntamente com os chefes dos nossos departamentos.
8 - Aulas normais. Assinamos vários papeis. Recebemos respos-

ta do departamento de Fisiologia com referencia a substi-
tuição do Prof. Helio.

, .9-- Aulas normais. Assinamos var~os papeis.
10 Feriado.
11 Aulas normais. Assinamos varios papeis. Retiramos daPre-

~
feitura o dinheiro dos recreacionistas e o depositamos no
Banco.

12 - Aulas normais. Alertamos os chefes de departamentos de que
, ~

esta-vamos~quasi no fim do p~aza para a entrega do material
para a feitura do Cat~l'ogo de Cursos.

13 - Domingo
14 Aulas normais. Assinamos documentos.
15 Aulas normais.
16 Aulas normais. Enterro dO pai da Profa. Zaida.
17 Aulas normais. Assinamos documentos. Faleceu o Prof. Abí-

lio do Julinho.
18 Aulas normais.
19 Aulas normais- Assinatura de'varios documentos. Advertimos

verbalmente o func~onário Everton pela sua negligência. Se-
rá posto á disposição da Divisão de Pessoal se não melhorar.

21 ~Aulas normais. Falei com o Dr. Egydio sobre o Jaime.
22 Aulas normais. Reunião no departamento de Desportos.
23 Aulas normais. Assinamos varios documentos. Respondemos

ofic~o do Prof. Astor Barcellos.
24 Aulas normais. Não aabemos quem vai fazer apresentaçãó de

número na abertura dos Jogos Universitários.
25 Aulas normais, porem com pouca frequencia de alunos.
26 Aulas normais. Recebemos correspondencia.
28 Alunos em férias.
29 Idem
30 - Idem



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
JULHO -
1 Remoção das pedras.
2 Idem
3 Idem
5 Desmontaram as tabelas para substituir por novas

Retirada dos tijolos para outro lugar6
7
8 - Remoção de pedras e tijolos. Visita ao Prof. Fachin reite-

Pintura das tabelas novas.

rando nosso ped~do de professor de Estrutura e Funciona-
mento do Ensino do Segundo Grau.

9 Trabalhos de limpeza na ESEF. Depositamos din. recreacionistas
10 - Mandamos abrir buracos para a cerca na divisa norte.
11 ~:;]i).ó>ragngo
12 Revisão nos chuveiros e insta~ação eletrica.
13 Abertura de buracos para a cerca. Assinatura de papeis.

Estivemos'no departamento de Fisiologia: professor para a
fisiologia do 12 ano.

14 - Continuam os trabalhos de limpeza na ESEF com vistas para os
Jogos Universitários. Prof. Fachin diz que dá professor.-15 - Pintura em moiroes da cerca. Assiaamos variospapeis.

16
17
18
19

Atividades normais na ESEF,Sabado
Domingo
Continuação nas arrumaões na ESEF

20 Despachamos normalmente.
21 - Veio Areião. A Prefeitura nos mandou 15 tombadeiras com a-

reião e uma moto-niveladora pEra espalhar o mesmo.
. .

22 - Prof. Listello iniciou seu curso na Escola. Telefonamos pa-
ra o ProI. Brito: contratação de novos. Com o Prof • .I!'achim
falamos sobre o caso da Pedagogia.

, . .23 - Assinamos var~os pape~s.
24 Continuam os trabalhos de colocação de mOirões, etc.
25 Domingo. -26 Termino dos trabalnos de revisªo. Assinamos varios papeis.
a Estivemos com o Prof. Fachin para saber se já arrumou profes-

sor para a Escola.
31 - Com olFrof. Furtado estivemos tratando do contrato de novos

professores para á ESEF. Separou 5 processos do blliocode-pro-
cessos que estavam com ele.



DIÁRIO - 1971
ATIVIDAPES DA DIREÇÃO:
AGOSTO -
2 - Reinicio das aulas. Recebemos noticia de que Morgada e,

Oaaae I. foram oontratadóe ,
3 - Aulas normais. Faleceu o pai de João Rosa. Mauricio nos

fez uma visita..
4 - Aulas normais'. Arrumamos relações para pedido de material.

Assinamos papeis. Departamento de Fisiologia solicitou os
horários.

5 Aulas normais. Remetemos horários para o Departamento se
..I!'isiologia.

6 Aulas normais.
7 Aulas normais. Assinatura de varios papeis.
8 DoIIiingo
9 Aulas normais. Departamento de Fisiologia: resolverão es-

ta semana.Prof. Fachin somente resolveu: alunos da ESEF
deverão ir á Fac. de Educação á noite para receber aulas
de Estrátura. Não nos serve. Com o Prof. Furtado falamos
sobre o convênio com a Prefeitura - Serviço de Recreação.

10 - Aulas normais. Veio engenheiro da Reitoria para arrumar
telhado e colocar chuveiros.

11 Aulas normais
12 - Aulas normais e assinatura de documentos.
13 Aulas normais. A Profa. Maria Carmen Borges da Rosa informa

que o seu departamento deve ter professor para atender nos-
sa solici tação-.'

14 Aulas normais.
15 Domingo
16 Aulas normais. Assinamos varios documentos.
17 Aulas normais. Falamos com a Profa. Maria Carmen: disse que

nunca havia recebido pedido de professor por parte da ESEF
18 - Aulas normate e assinatura de vários documehtos.
19 Aulas normais. Cel. Natalicio quer participaçã·o da UFRGS
20 Aulas normais. Assinatura de papeis diversos
21 Aulas normais. Cel. Natalicio quer que a UFRGS se apresen-

te com carro~alegórico no dia 7, de setembro. Pediu que nós
construissem0B o carro.

22 Domingo
23 Aulas normais. Fui na Fac, de Educação saber se vem ou não

o professor de Estrutura. Já estamas quasi no fim de agosto
e nada se resolveu. Fomos ao Vice-Reitor.

24 Aulas normais.
25 Aulas normais. Assinamos varios papeis. Solicitamos ao Cel

Natalicio para adiantar o dinheiro para a construção-do car-
ro alegórico •.



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
AGOSTO 'l'"

26 - Aulas normais. Assinamos varios documentos.
Reoebemoe dois pro~cessos: um negando professor para Es-
trutura e o outro não dava solução para a Pedagogia.

27 Aulas normais.
28 Aulas normais e treinamento para a parada. Assinamos va-

rios papeis.
29 Domingo
30 7 Aulas normais. Assinamos varios papeis. Proibi ao Everton

-\vender livros dentro da ESEF,
31 Aulas normais. Despachamos varios documentos
SETEMBRO -
1- Hasteamento solene do Pavilhão Nacional por um grupo de

alunos. Breve alocução do-Prof. Washington. Aulas nor-
mais.

2 - Aulas normais. Ensaio de marcha • Assinatura de varios pa-
peis. Hasteamento da Bandeira por um grupo de alunos.
Aulas normais. Hasteamento da Bandeira por um grupo de a-
lunos. Assinamos papeis. ,Aulas normais. Desfilamos a tarde.
Domingo
Aulas normais. Assinamos varios papeis
A ESEF apresentou um carro alegórico em nome da Reitoria.
Aulas normais. Desmonte das Pedanas no Pavílhaõ.
Aulas normais. Assinamos varios documentos. Estivemos na
Reitoria a convite do Vice-Reitor. Deixamos horários para
Maria Carmen: Estrutura.

10 - Aulas normais. Instamoe junto aos chefes dos departamentos

66

3

4
5

7
8
9

que apresentem material para o Livro Texto. Maria Carmen
nos fez uma visita: caso Estrutura parece estar no fim.

11 Aulas normais.
12 Domingo
11- Aulas normais. Apresentou-se a professora de Estrutura.
14 Aulas normais.
15 Aulas normais e assinatura de varios documentos
16 Aulas normais.
17 Aulas normais. Assinamos varios documentos.
18 Aulas normais.
19 Domingo
20- Feriado - Damos expediente na ESEF
21 Aulas normais. Assinatura de varios documentos
22 Aulas normais. Eleições para presidente do DA.
23 Aulas normais. Assinatura de varios documentos



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
SETEMBRO ~
24 - Aulas normais. Assinatura de expediente. Continua o está~

gio no Senac.
25 Aulas normais.
26 - Domingo
27 - Aulas normais, assinatura de documentos e visita ao depar-

tamento de .l!'isiologiaonde tratamos sobre a maneira de a-
purar o r-endí.men t o escolar.

28 - Aulas normais. Assinatura de expediente.
29 - Aulas nor~is.
30 - Aulas.normais. Nova equipe de professores para o ensino da

Fisi.ologia Apllcada. Recepção ao Ministro Jarbas Passarinho
no Salgado Fº.

OUTUBRO ..-.
1 - Aulas normais. Embarcaram as equipes para Santa Maria sob

a direção dos Professôres Acely e Lídia.
2 - Aulas normais. Assinamos varios documentos.
3 Domingo
4 - Aulas normais. Fomos juntamente com Dona Carmen na Divisão

de Material.
5 - Aulas.normais. Solicitamos por escrito o pedido da parte de

Profa. Isoldano sentido de que as próvás de aptidão físi-
cas sejam agora realizadas depois do vestibular.-6 - Aulas normais. Assistimos reuniao do Projeto Rondon no 7º
andar da Reitoria.

7 - Aulas nor~is. Assinamos varios documentos.
8 Aulas ~ormais.
9 Aulas normais. Assinatura de.expediente.

10 Domingo
11 Aulas.normais. Despachamos varios assuntos. A Profa. Isol-

da ficou de nos mandar o oficio, c.omo pedido da mudança do
nosso vesti~ular ( próvas práticas ).

12 - Aulas normais. Assinamos vários papeis. Assistimos a pales-
tra do Sr. Reitor para a Escola Superior de Guerra.
Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.

13 Aulas normais. Assinatura de papeis.
14 Aulas normais. Expediente interno e assinatura de varios do

cumentos.
15 - Dia não letivo.
16 - Aulas normais e assinatura de expediente.
17 - Domingo
18 Aulas normais~ Assinatura de varios papeis.
19 Aulas normais.
F:T, __



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
OUTUBRO -
20 - Aulas normais. Assinamos vários documentos. O Cel. Quites

telefonou reclamando juizes para as competiçóes do DED.
Dissemos-lhe que de acordo com o que haviamos combinado no
fim do ano de 1970, não seria possivel a Escola dispensar
alunos das aulas para funcionarem como juizes.

21 - Aulas normais. Assinamos varios documentos. Palestra do Cel
Nelson Vasconcellos sobre o tema: Toxicos. Assistimos a a-
bertura das competições de atletismo do Serviço de Recrea-
ção PÚblica;.Nossos alunos, recreacionistas da Prefeitura
atuaram bem.

22 Aulas normais. Assinamos varios documentos.
23 - Aulas normais.
24 - Domingo
25 - Aulas normais. Assinatura de expediente a ser remetido.
26 Aulas normais.
27 Aulas .normais. Assinatura de papeis diversos. Os candida-

tos estão marcando dia para Exame médico e Provas de Apti-
dão FíSica.

28 Dia não letivo.
29 Aulas·normais. Assinatura de varios documentos.
30 Aylas normais.
31 - Domingo
NOVEMBRO
1 Dia não letivo. Houve expediente interno.
2 - Feriado
3 Aulas normais. Assinatura de varias papeis.
4 Aulas normais. Publicamos horário das Próvas de Aptidão Fí-

sica e Exame Médico.
5- Aulas normais. Assinatura de expediente.
6
7 'W' Domingo
8

Aulas normais.

9

~ulas normais. Assinatura de papeis vários.
Aulas normais. Assinatura de Diplomais.

10 Aulas normais. Damos publicidad~ das datas dos exames fi-
nais e de 2a. época.

11 Aulas normais. Assinatura de varias papeis.
12 Aulas normais. Exame Médico para os candidatos ao vestibu-

lar em andamento: Dr. Gusmão, Selistre e Diehl na junta mé-
dica.

13 - Aulas normais. Continuam os exames médicos.
14 Domingo



DIÁRIO - 191~
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
NOVEMBRO -
15 - Feriado
16 Aulas normais. Iniciamos hoje as próvas de Aptidão Física.
11 Aulas normais. Assinamos varios documentos~ Continuam as

próvas práticas e exames médicos.
18 Aulas normais. Expediente normal.

,19 Aulas nor~ais. Assinatura de varios papeis. Provas de Ap-
tidão ,!l'sicae Exame Médico continuam.

20 - Ultimo dia de aula. Tudo andando bem. Assinatura de expe-
diente.

21 - Domingo
"r Aulas somente para algumas disciplinas que estão recuperan-

do. Assinamos varios documentos.
23 Aulas de recuperação de Estrutura e Natação.
24 Continuam as Próvas de Aptidão Física.
25 Expediente normal.
26 Ultimo dia das Próvas de Aptidão Física. Assinamos varlOS

22

documentos. Iniciamos. os exames finais.
27 - Expediente normal. Apuração dos resultados das Próvas de

Aptidão Física.
28 ~~:aiomj.;ngo
29 Expediente normal. Exames finais. Remetemos os resultados

I .

finais das Próvas de Aptidão Física para a Reitoria.
30 - Expediente normal. Exames finais.
DEZEMBRO -
1 - Expediente normal. Assinatura de papeis diversos. Exames

finais.
2-- Exames de várias disciplinas. Assinatura de documentos.

Exames finais. Assinatura de papeis.3 Expediente normal.
4 "01 Expediente normal..•.
5 - Domingo
6 - Expediente normal.
7 - Expedien1fe normal.

Diplomas-.
8 - Feriado

Assinamos papeis diversos.
Assinatura de documentos. Assinamos

9 ~ Expediente normal. Inicio dos exames de 2a. época.
10 Expediente normal. Assinatura em papeis diversos. Exames

de 2a..•.época.
,11 - Expediente normal. Final dos exames de 2a. epoca. Assina-

, - ,tura de varlOS papels
12 Domingo
13 - Expediente normal. Publicados resultados de exames. Assi-

namos varios papeis.
14 - Expediente normal. Assinatura de documentos.



DIÁRIO - 1971
ATIVIDADES DA DIREÇÃO:
DEZEMBRO -
15 - Expediente normal. Tombamento geral
16 - Expediente normal. Assinamos varios documentos. colação de

gráu dos formandos do Curso Superior hoje ás 21 horas.
Os cursos Infaàtil e Massagem não fizeram festa de formatura

17 - Expediente normal. ~ombamento geral.
18 - Encerramos todos os trabalhos com referencia a graus e con-

ceitos, conforme ordem da Supac. Tombamento geral.
19 - Domingo
20 - Expediente normal. Tomaram posse hoje pe~ante o Vice-Rei-

tor os profs. Targa e Reis como diretor e vice-diretor res-
petivamente. Tombamento geral

21 - Auxiliando a nova Direção a tomar pé na administração da Es-
a cola. Tombamento geral.

30 Depositamos o dinheiro dos recreacionistas.
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~:':"Ylte êstes _1.1:'8e dois :'.":lOS i 1.c::.:lsé:r,rel
dur arrtc 2. é:!.!oco. '18 rratrlculo.s (po í.s o
sPcrGtt~rio ':'c c.chrcv::::' doerrt e ) , durr~,Ylte
os trabalhos co+ .. •.

V1S "C2.S C.

de roa teri::"l etc"
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RODOLFINA BERTIZOLO - Escriturária. Sózinha atendeu o turno da
tarde durante o ano de 1971. De fato o
número de alunos era bem menor, entretan-
to para atender o equivalente de alunos
do turno da tarde mais 70 alunos do 32 a-
no no -turno da manhã havia uma. equipe de
seis funcionários, deixando porem muito
a,desejar.

Com cursos de aperfeiçoamento, muitos dos funcionários, tal-
vez a g.rande maioria se tornariam aptos para melhor atender as
necessidades da ESEF. Há entretanto um grupo que sempre atuou
de má vontade; são elementos que foram colocados na Escola por
interesses particulares. Desta maneira ( achamos que em outros
lugares também é assim ), a ESEF tem um amontoado de pessoas
sem habilitação, que mais atrapalham do 'luepropriamente ajudam.

Se fôsse possivel dever-se-ia, dentro da UFRGS, principalmente
com o pessoal menos habilitado, proceder a umacredistribuição,
com a finalidade de aproveitar melhor esse potencial humano, des
manchando ao mesmo tempo grupos que somente-desservem.

O grupo da limp-eza, composto de:
Iracema Oliveira
Tereza Lopes
Terezinha Back
Lo í, va Ceroni
Gilberto Bandeira
Paulo Medeiros e
Juvenal Santo:s,

produz bastante, mantendo as dependências da ESEF sempre assea-
das e colocando e recolhenddmateria~ para as aulas práticas. t
pessoal de 8 horas de trabalho por dia.
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COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:

..•.---

. - ,Em razao·do Secretario da ESEF ter nos solicitado verbalmentlft
que tomassemos providências com relação a acusação que lhe es-
tavam fazendo quanto ao desaparecimento de ladrilhos das pare-
des externas da Escola, nomeamos cOillÍssãode sindicância, cujo
laudo final anexamos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇ~O FíSICA

Tendo colhido as provas necessárias para completar a presente
sindicância com os depoimentos de oito (8) testemunhas, declaraçoes do
acusadO e as richas de assentamento funcional em anexo, e relaçoes do

A Nmaterial anexo, sindicancia iniciada por determinaçao do Professor Fr~
dolino Taube, Diretor da Escola Superior de Educação F{sica para apurar

, Hoa ratos constantes do documento de rls 3, chegamos a conclusao seguin
te:
1. Que há aproximadamente três (3) anos atrás, após conclu1dos alguns,reparos, na parede externa da parte norte do Ginasio, sobrou uma pequ~
na quantidade de ladrilhos, que foram doados pela firma construtora ao
encarregado das obras da Escola Superior de Educação Física, Cel Cice-

, Aro Kras Borges, por tornar-se anti-economico o transporte de tal mate-
rial de volta ao estabelecimento de origem, conforme declaraçoes co~
tantes em rls nQ 22
2. Que o Cel Cícero não encontrando destinação para o material na Esc~
Ia e como tivesse recebido uma doação pessoal da firma, deu alguns azy
leijos ao funcionário Souvarine Sulva que os usou em sua residência; I
conforme depoimentos em fls.18, gls 20 e rls 22
3.Que o material constante no documento de rIs. 5 e 6 encontra-se nes-
ta Escola, conforme verificação feita pela Comissão, tendo-se verificã
do que uma parte do referido material encontra-se em boas condiçoes de

. , •.•funcionamento e outra parte em precarias condiçoes de uso.
4. Que o funcionário Souvarine Silva em documento de rIs nG i8 acusa o

, Adesaparecimento de um Aspirador de Po, fato este confirmado pelo Dr
Hélio Barcellos Ferreira Diretor em exercíciO na época do fato, em d~
cumento de fls.2', o qual, conforme declaraçoes constantes no mesmo d~

Acumento afirma ter mandado proceder uma sindicancia para apurar respon
sabilidades, sem no entanto obter resultado positivo.
5. Que o funcionário Souvarine Silva, no documento de fls. 18 acusa o
desaparecimento de outros materiais da ESEF, sem no entanto apontar ~,nhum responsavel;

•.• ,6. Que em face da desatualizaçao do Fichario "Cardex" w do
Carga desta Escola, constatado poe esta Comissão, bem como
não haver, durante vários anos um funcionário oficialmente
pelo material conforme fls. 18 e rls.24 e ainda por motivo

rtLivrode
pelo fato de,responsave1
do grande e~

paço dw tempo transcorrido desde o suposto desaparecimento de material
•••••••



p I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAçlO FíSICA
' ...;.tJ '"

Fls.

esta Comissão de Sindicância não encontrou provas para atestar a veraci·
N ,dade da afirmaçao do funcionario acima mencionado.

N ,.Assim sendo a Comissao de Sindicancia deu por terminada a pr~
". A'sente Sindicancia, , depois de procedidas "as diligencias necessarias ,

remetendo osvpreserrtes Autos ao Professor Fredolino Taube, Diretor da
Escola Superior de Educação Física.

PÔRTO ALEGRE, 18 de dezembro de 1970

----------------------------.. .~--



( corrt í.nuação :

1. Se~vico de Secretaria orgQ~~z2do com antece0~ncia.;,

2. 'I'emár-Lo apr-ovado com antecedêncü,- ne ce s sár-í a
3. As conclusões te nhcm relatório de conissões preyiD.~Jlen.t8

d9signe.d<l s"
.:!:la segunda vez es t ívemo s em 1Jr<.'.sília. !~ssi stL~os Q Lnaugur-ação cios

JOt;oS Nacionais Urrl.ve r s í t.ár-Los , '~stivemos assistindo também:'.. jO[;OS _
de vôlei e ba sque te nos <Iuais nOSS2S e~l1i!!es tiomar am r~.rte. :9omine;o'_
peLa manhã e to.rde ~stiV8':lOS c.ss í =t í.ndo 8.S competLçõe s de at1Gtisrlo.

Os gaúchos tiveram a tuaç~o re2:ular n=s ta s pugna s , 3e~lU1do.7eira estl-
vemos na D~, J.A_SP, e, ~,or fim no Pc.Lãc í.o do P'Lana Lto , tr:rt:9.ndo de ali

t 1 t· '"" I' ..., d r.I~Ti'Ti' \To it C t 01' ,sun os re a. J.vos a I eele r-a r.zaçao 2..:.'J ).'.•••.1. ,1 Sl 2.mOs o en ro .impa co
de Erasí;.ia, onde verific2.mos o ac1iantamento das obras do ""pferido cG.D,
t.ro , Visi t::.mos a í.nda a s ':8co13.s de :Selo Hor-í.z orrte , Rio de Jat1eiro,
~ão P['.u10 e Cur-Lt.Lba , de onde trou::~er!1ossubs Idí.os par-a a nos se. 'i'ST]i'.~
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Es ta Coor-denação tev'3 :;,.opor-tunã dade ele, por (~u::..svêzes, vi:::~::.1'
com. a f'Lna Lí.dade elsco2.hêl' cbelos 9c.r::. o nosso r1..1rrí.c~110e PegLmerrto

Interno.
DD...pr I. 'eira com 0"-' rofes sôr cs D91'il: e !Tey, fOrJo

Ja
ne í.r o , Finaliciél.cle: dí scus são elo Currículo lHni:rno. l~uito S8 d í s cut í.u
mas nad a de concr-o to r-esul tou. Tr~.l1SCTeVe!:~osas conclusões:

":i' i naLment e , a Comissão de CO:TCI,US\}~S,composta dos Pr-of'e s sôr es
Lys Per aí.r-a de Sonza (Goí.ânã a ) e ~Tilo D. ~·~ité.t(Sc,nta lIaria), apr-e -
sentaram:

a) CUI1nCULO ~'lIIHlIO

~o.recer Dºo 894/69 aprovo.do em 2/1/69-1esolução nº. 2068/69
C~;'D,hor-o'l.ogado pelo ")1'. n.nistro da Zduc2.ção e CuLtu.ra, em

5/2/70.
1. O curr{culo mÚ'limo foi e é 'LUTl3. vitórin.·dc. Educação ::Tísica

e jes ~)ort.os ,
2. SUC'o implantação p::.:('o.os Centros e :8scolD...que a í.nda não o

-ri?:er~m (l ....,re ser o. l'ê.2.S r2.DJ.:Ld::·.possível.~ _ w c.•_, ., _ _

elucidar. corrigir
I

ou

con1pl'3m~nt?r •
4. Inee:~velmente, foi o pr-LmcLr'o passo de Lorig« c(l!ninhadn a

<er DeI'corJ'idCj."
5 .• TToj~, ro r é !TI. , C::'.bem.oso r1J.lTIOe o ob j et í.vo a c.tine:ir.

b ) DSCI:=TO_LSI!\íº. 705, ci.e 25/7/69 - lJul:,lic'ldo no ]li6.rio Ofici-
_ aL de 28/7/69 - _'_lJcel~::s2:oartigo 22-LD13Ü02~~do 20/12/69.
10 :::ot 2. maior vi tóri:: pJ.!'::',. e -:duco..çê:orísica no plano (!.eral

da "'üucação 3rG.sileira.
2. Deve ser regulO.í'1cnto.cl.oo mais br-eve 90ssível.
7:' D v dan+r A" nova es tr-ut ure t.er sua i'7ln_.lant.aç3.o pelos./ • e e, " o _.c:.. ._ c. v_ .• c. , - - ~

C8ntros, Institutos, ':scolas de -::dUC~ç:20 Físic2. por poss11

irem:
~strutura de ensino
D3parto..ment.os especic.liz::.c1os
Inst~12c5es desportiv2.s.

"
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C:~,sAPARil. o '2:~L.\DOR:---------
11.

SoLí.c í, t·:li!lOS e fomos ?tend:llJ.os com refereJ1ci2 Q construção d.e uma
casa par-a o zelador. Durante muí.tos anos, o Se~1.horj.rLl1i1JalTheophilo
da Silva, 110SS0 dedicado zeIz.do r , morou em 1u.~Qr Lnadequado junto 0.0

Palco dentro do Pavilhão de ";ducação Física. 1\. case veio +í.norar o
sofrimento dêstel'uncion<.1rio.. Tní'e Lí.zment.e , há pouco mais de um mês
faleceu repentinamente, eozal1do pouco o confôrto da. nova casinha.
Dêste funcionário podemos dizer que morreu no cumpr-Imento do dever ,
pois foi acometido de mal súbi tocur3.nte o seu tré;~bf'.lho. Foi 11.111 I'un-
cionário que enfeixou tantas tarefas, que com 3. sua morte tivemos de
pedir três euardas e, no que se refere a abrir e fechar o.s dependên-
cias de :SS"~F, fomos forçados a co l.ocar- -naí.s gente" Sem falar no :lte,n
d.ímerrt o 2..0S mliversitários \ noite, ferio..dos, sabados à tarde e do -
mí.ngos ,

A ê Le ext.o rnamos põ s tunament e nosso r-espeí.to e adnrl ração ,»



H A T E R I f.. L:

Em 3.1'10 S que aribeceder-an a nossa federalizaç5.o, Lutamos muito com
a falta de nnteriale Deixamos Oflui const gnado 3. nos se e.dmir2.':;5.ope _
Ias direções anteriores, que sem respaldo de uma w1iversidade conse-
~uiro.m lsvo.r a bom têrrao a tarefc. C~8 formar prof'e s sôres de C1..1rSOSU-.
per í.or- e do infantil, méd í.cos eSj)eci3.1izc.dos, mas sagf.s tas , recreo.ciQ
nJ;:;tas, etc.

Esta Unidade da UFRGS, agoI'L'. lJlenamente integrada na lh'j.versida-
de, vem recebendo verbas, cor').as ·:l1lB.is3. es tamos aparelhando pau'Ia ti
namsrrt e ,

As melhorias em referênci2.. a material, etc. são os seguintes:
100 cade í.r-a s ano.tônicas
1 aparelho infravermel~o portátil
1 máquina de escrever
1 gravador a pilha e luz
2 cronômetros
1 aspirador de pó doméstico
1 aspirador de p6 comercial
1 bomba aspiradora de Lnpur ezas para fundo de piscina
1 corta-grama elétrico
28 per si ana s
1 projetor de "Slides!l
1 pro j etor 16 mm,

-t '..... 11 gravéJ.aor som0n0G a uz
1 toca.;;discos
1 microfone
1 3.pare1ho para salto com vara
1 D.po,relho :!}8.rasalto em altura
10 barreiras
8 tacos para saída
2 centos par-a treinamento de" lances em au'ln s de ba sq'ue t;e
I car-r-o p2.r:'..tr~,-nsport2r material
l'Vpesos, dar-dos , discos, martelos, etc pé'.. r 2. atletismo
N/bolas pc..r" vôlei, bé1s'.~ue.te, futebol e tênis
Rêdes pü.r:.. vôlei, basquete e fute:)ol e tênis

.' . 1"1'1aterial pi:....r-a eS2rJ..rn0., ooxe e juao
t - "~rJu~+Aco~'!Qterial pa.ró. n:.. a1$&Q e pO..LO-~.·~.v. v •••••

~·!aterial pare.
!í.::,_ terial par a

8in::lsticc: rítimica
(leDartamGnto médico .•-• J.



ASSOCIAÇOES ACADtMICAS:

ASSOCIAÇKO ATLETICA

A atual direçio da AA desta Unidade, tomou parte nes Primeiras
JogOS de Universitários de Escolas de Educação Física organiza -
das pela ESEF de Santa Maria. Os referidos jogos tiveram e patr,t.
cinio da Universidade Federal da Mesma Cidade.

Nossas equipes consguiram boa colocação. Viajaram em ônibus da
Reitoria.

DlRETt)RlO ACADtMICO
Durante estes q~s. dois anos de Coordenação, ti~emos três pr~

sidentes no DA desta ESCOla.
O prim.e1r0, Edson Benvenutt1, foi presidente por alguns meses

em 1970. Nas eleições de 1970 foi eleito o acedêmico João P~sa ,
muito ative e trabalhador. Em 22 de setembro de 1971, por deter-
minaçãe da SUPAC, relizamos novas ele1çies sendo e16ito Antônio
Carles SQbbé.

Em an1xo o re1at6rio d~_acadêm1cG João Rosa, da gestão 1970 a
1971. A prestação de contas será remetida logo que seja aprovada
pelo Conselho Departamental.
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T O I,r 13 fi U E 1\; TO:

Não foi encontrado livro de t onbamerrto nc 3Si-iT'. O que hav.íc par-a
se ter 1.1.111:'.. pe-~uena id,:Ho. do ,!ue :II)QS1J1:::.~::os conc::ist:i.::2 em fôloD.s con r~
laç5.o 1:1.e :;.le;urllEtS co Lsa s ext stent.os ,

Sempre f'c L no s sa vorrtade fc.zel' um lG..,c..r:.t~J.~onto completo e que o
!!l.0sm.O foAc::se I~P.l·to " I ~, l' l h, ~,UYl'J.l'O~, ,~ _ em _PTI'O. Sso .LOl re:;'~lZc.(_.O es::;e c.no com o _
va l.í oso do ·3ep'10r Helio I"oD5' GC'J., f'unc Lonár.í.o des '3:':. _ ei tor ia , e Profe.§.
sôr-a _":..ntonia Z. Pe tzho Ld , '!ue, embor-a :;.rose!:.-:~c.:J., tO~.0~1. o conpr-omt sso
cono sco ele nos é:'.ce:=;sor.:.r ::2t~ o fim de 11OS'32. 2;9Stão.

O tombamanto foi feito e rQe:istrc.c~o 8t1 dois lt<lros-tombamento eD.-

c:J.dernac1os, sendo '~~U6 o te nQ• 2 é const i tufdc , <1l1:::.see::::clusiY:"'..P1ente,
~e livros d:::.~ibliot4c:J..-


