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INFORMATIVO 

EDITORIAL 

Após uma ausência causada pela greve nas Universidades 
Públicas Paulistas, a qual estamos vinculados, voltamos com mais uma 
edição de nosso boletim, trazendo novidades. Nosso objetivo é estar 
próximos dos associados paulistas do CBCE. 

A Secretaria Estadual Paulista do CBCE esteve participando da 
programação do CBCE na última SBPC, em Brasília. Foi discutida a 
realização do XII Conbrace, em 2001, em Caxambu, definidos o tema 
geral e a estrutura do evento. Será um grande congresso que a Secretaria 
Paulista estará, não só participando, mas auxiliando na organiz.ação. 
Além disso estaremos co-organizando também o II Pré-Conbrace 
Sudeste, junto com as Secretarias de MG, RJ e ES. 

Este boletim apresenta também novidades em relação à 
discussão da regulamentação da profissão, mostrando alguns pareceres 
contrários à regulamentação quando se trata de atividade de docência. 

Em termos de eventos locais, estaremos participando em 
Outubro da Semana da Educação Física, promovida pelos alunos do 
Departamento de Educação Física da UNESP-Rio Claro. 

Contamos com você na luta para consolidar cada vez mais o 
CBCE no Estado de São Paulo. Boa leitura! 



CBCE e SBPC 

A partir de 2001 o Colégi o Brasileiro d e 
Ciências do Esporte fará part e, como entidade 
associada, da Sociedade Bras ileira para o 
Progresso da Ciência. Isto significa o 
reconhecimento do CBCE pela mais representat iva 
das sociedades cientificas brasile iras - a SBPC . 

O CBCE que já assume a programação de 
mesas, seminários e mini-curso s junto à SBPC, 
agora passará a responder p e l a avaliaçã o dos 
trabalhos cientificos da Educação Fisi ca e 
Esporte. 

Os associados do CBCE obterão , também, 
descontos na inscriç ã o par a participar da 53 
Reunião Anual da SBPC, que será realizada em 
Salvador - BA em J ulho de 2001 . 

CBCE na 52ª Reunião Anual da SBPC - UnB 

Realizou-se, de 09 a 14 de Jul ho , a 
52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC, na Universidade de 
Brasilia - UnB. O CBCE fez-se pre sente através do 
curso "Prática Pedag6gica em Educação Fí s i c a 
Escolar: Tendências e Desafios" , ministrado p elo 
Prof. Francisco Eduardo Caparroz ; da confer ência 
"A P6s-graduação na Sociedad e do Conhecimento : os 
Desafios para o Século XXI " , com o Prof . Go Tani ; 
o Simp6sio Epistemologia e Educação Física ", com 
os Profs. Paulo Evaldo Fenste rseifer e Valter 
Bracht; e de Encontros Institucionais da Direç ã o 
Nacional, Secretarias Estaduais , coor denadore s e 
comitês dos Grupos de Trabalhos Temáticos - GTT' s 
e filiados presentes. 



Foi unânime a excelente qualidade 
das discussões ocorridas nestes fóruns e por 
ocasião do forte envolvimento das pessoas que lá se 
fizeram representar, tomaram-se importantes 
decisões que delinearão as ações do Colégio. 

Decisões e encaminhamentos importantes: 

Discussão das sugestões enviadas anteriormente 
pelas Secretarias Estaduais, com a ratificação 
da Direção Nacional e aprovação do Regimento das 
Secretarias Estaduais do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte; 

Redefinição da linha editorial da "Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte" - RBCE. Sendo 
que, a partir do próximo número, a RBCE passará 
a apresentar um direcionamento temático 
Set/2000 - Epistemologia; Jan/2001 - Poli ticas 
Públicas; Maio/2001 - Saúde e Qualidade de Vida 
- com espaços também para outros temas; 

Consolidação das ementas dos GTT's e das ações 
destes, junto ao CBCE; 

Ampliação dos canais de comunicação: registro do 
dominio <www.cbce.org.br>, revitalização da 
lista <cevcbce-l@ucb.br>, novo formato do Jornal 
do CBCE e da sua logomarca; 

Ampliação das formas de distribuição da Revista 
RBCE, passando a ser vendida em livrarias 

especializadas; 

Criação Juridica das Secretarias Estaduais do 
CBCE; 

Discussão e definições sobre o XII CONBRACE. 



Xil ·CONBRACE 
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

Será realizado na cidade de Caxambu • MG, 
em Outubro de 2001 o próximo CONBRACE, 

celebração maior do CBCE! 

Foi escolhido, durante as reuniões realizadas durante a 52ª 
SBPC, o tema central: "Sociedade, Ciência e Educação: 

desafios para a Educação Ff sica I Ciências do Esporte". 

Nos próximos meses estaremos discutindo 
os temas das mesas, indicando palestrantes, 

reorganizando as formas de apresentação dos trabalhos 
dos GTT's- na forma oral e pôster, analisando a 

dinâmica dos Seminários Introdutórios e de 
Aprofundamento, definindo a sempre esperada e animada 

Programação Social, e muito mais. 

Tudo para fazer do XII CONBRACE, 
mais um grande evento! 

A nossa responsabilidade é maior do que nunca, 
assumimos o compromisso com a Comissão Organizadora 
do XII CONBRACE, que é formada pela Secretaria Estadual 

de Minas Gerais do CBCE, 
pela nossa Secretaria Paulista e 
pela Direção Nacional do CBCE. 

Contamos com você! 



XVII SEMANA DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
DA UNESP - Rio Claro 

Dando continuidade a um dos objetivos da 
Secretaria Estadual do CBCE - São Paulo, que é o 
de apoiar, participar e organizar eventos no 
Estado, estaremos presentes na XVII Semana de 
Estudos da Educação Física da UNESP, de Rio Claro. 

Considerado um evento tradicional entre os 
estudantes do Departament o de Educação Fí sica do 
Instituto de Biociências da UNESP, campus de Rio 
Claro, a semana acont ecerá de 2 a 6 de 
outubro/2000. 

Dois nomes serão indicados pelo CBCE-SP: 
Prof. JOSÉ ÂNGELO GARIGLIO, Doutorando da 
Pontifícia Universidade Cat6lica do Rio de J aneiro 
e Prof. RICARDO MACHADO LEITE DE BARROS , da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) , para 
exporem ternas relacionados, respectivamente, à 
Educação Física Escolar e à Biomecânica. 

Pretende-se divulgar o CBCE entre os 
estudantes dessa conceituada Universidade, 
agregando novos associados . 

IV SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA UNICSUL 

A Secretaria Estadual Paulista do CSCE apoiou 
a realização da IV Sema na de Educação Física da 
UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul), em São 
Paulo, no último Mês de Junho. O evento teve por 
tema "Educação Física e Projeto Pedagógico" e foi 
promovido pelo Curso de Educação Física da 
UNICSUL. 

Devido ao intenso trabalho do corpo d ocente 
e discente da UNICSUL j unto ao CBCE, divul gando 
º e promovendo realizações conjuntas, está em 
andamento a criação da sub-sede do CBCE na 
cidade de São Paulo, na UNICSUL. 



As ingerências dos Conselhos 
Profissionais. 

O CSCE, atendendo a deliberação da Plenária Final 
do XI Conbrace e orientado pelas discussões realizadas na 
52ª SSPC apresenta novidades em relação a questão da 
exigência, por parte dos Conselhos Federal e Regional, de 
Registro Profissional. 

A Direção Nacional do CSCE, enviou recentemente 
às Secretarias Estaduais de Educação, aos Conselhos 
Estaduais de Educação e à todas as Faculdades de 
Educação Física do país, dois documentos que apontam 
para a construção de jurisprudência· a respeito da não 
obrigatoriedade de registro em Conselhos Profissionais 
(dentre eles o CONFEF), NO CASO DO EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA. . 

Trata-se de um Parecer Jurídico solicitado pela 
ANDES - Sindicato dos Docentes das Instituições do 
Ensino Superior e do Parecer da Consultoria Jurídica do 
MEC Nº 278/2000. 

A análise destes pareceres (que estão à disposição 
dos associados) permite concluir: 

# o registro em Conselhos de Profissões Regulamentadas 
por profissionais em atividade de docência não é 
obrigatório, sendo sua opção; 



# o exercício da docência na área de Educação Física é 
regulamentada pela Legislação Federal (dentre elas a 
Constituição de 1988) e não inclui a exigência de Registro 
em Conselho Profissional ; 

# os editais de concurso para cargos docentes em qualquer 
nível não podem exigir Registro em Conselhos 
Profissionais. 

Explicitamos que a "preocupação do CBCE é com a 
ingerência de Conselhos Profissionais em assuntos afetos 
tanto à formação profissional/acadêmica quanto ao 
Sistema Educacional, norteada por parâmetros 
corporativos alheios aos interesses do . desenvolvimento 
científico comprometido com as necessidades sociais do 
conjunto da sociedade" (Carta-Circular - CBCE-DN/2000). 

Diante destes pareceres e em caso de coação 
ou de exigência ilegal para que você se registre 

em seu Conselho Profissional, procure informações na 
Secretaria Paulista do CBCE e denuncie 

o fato para o Sindicato da Categoria. 

Estamos mantendo contato com os Sindicat-:>s da 
Categoria (APEOESP, SINPRO, CNTE) e com o Conselho 
Estadual de Educação, procurando subsidiá-los sobre a 
questão. 

PROCURE-NOS/ 



ESPAÇO DISPONÍVEL PARA VOCÊ 

Envie- nos informações de Eventos , Encontros, 
Congressos , Fe stas , Feiras e 

outras atividades que estarão acontecendo 
na sua instituição ou c idade! 

CBCE NA ERA DA INFORMÁTICA 

O CSCE estará inaugurando em 17 de Setembro 
próximo (dia em que completa 22 anos) sua home page, 
que pretende ser mais um veículo de informação e de 
aproximação com os sócios e com toda a comunidade que 
gravita em torno da Educação Física e das Ciências do 
Esporte. Haverá acesso às informações das Secretarias 
Estaduais e dos Grupos de Trabalhos Temáticos, que 
também estão prep'arando sua páginas na Internet, além de 
informações do Conbrace, eventos regionais, revistas e 
boletins e muito mais. Vale a pena conferir. Anote o 
endereço eletrônico: 

http://www.cbce.org.br 

Anote também o e-mail da Direção Nacional do CSCE: 
cbce@fef. unicamQ. br 

e da Secretaria Paulista do CSCE: 
cbce.sp@sigmabbs.com.br 

Aguardamos seu contato! 

http://www.cbce.org.br
mailto:cbce@fef.unicamp.br
mailto:sp@sigmabbs.com.br


ANUIDADES 2000 1 

Este Boletim está sendo enviado também para os 1 

associados paulistas do CBCE que pagaram a anuidade de 1999. 1 

Destes, muitos ainda não pagaram a anuidade de 2000. 
Lembramos que todo o trabalho do CBCE, tanto o nacional como 
o das Secretarias Estaduais (eventos, edição de revistas e boletins e 
outros) é feito com o dinheiro das anuidades dos sócios. Por isso 
lembramos aos associados que não pagaram ainda a anuidade de 
2000, que o façam, a fim de podermos continuar desenvolvendo as j 

ações programadas para este ano. 

Os valores são os seguintes 

R$ 30,00 (estudantes de graduação) 
R$ 50,00 (profissionais em geral) 
R$ 60,00 (pesquisadores, mestre, doutores e estudantes 

1 

R$ 125,00 (instituições) 
de pós-graduação strictu sensu) J 

O valor pode ser depositado na conta corrente 
N° 7.631-7, ag. l 515-5, do Banco do Brasil, 
em nome do CBCE. O comprovante bancário deve 
ser enviado para o endereço abaixo: 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE - DN 
UNICAMP - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Caixa Postal - 6134 
13083-970 - Campinas - SP 

1 

1 

1 

.___________ _ _ _______ J 

http://www.cbce.org.br
mailto:cbce@fef.unicamp.br
mailto:sp@sigmabbs.com.br


REMETENTE: 

Prof Jocimar Daolio 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) 
Secretaria Estadual de São Paulo 
Faculdade de Educação Física UNICAMP 
Caixa Postal 6134 
Campinas - SP 
CEP: 13 .083-970 


