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Num momento histórico em que o projeto político
assegurado pelas elites brasileiras vislumbra o avanço do
capitalismo interno e suas articulaçóes transnacionais sob
a égide do neoliberalismo, diversos segmentos organizados
da sociedade civil buscam desvelar as contradiçóes bisicas
de tal intento e, com objetividade, s í na lí.z am alternativas
e açóes radicalmente novas na perspectiva de se criar um
novo quadro histórico-social para a Naç;o. Em todos iles
estão, prioritariamente, evidenciados: a solidl.ficação das
instituiçóes democritl.cas, o pleno desenvolvimento das for
ças produtivas e o bem estar social da maiorl.a da popula-
ça brasileira.

Neste contexto, situam-se as açoes do 11 Colégi.o
Brasileiro de Ciincias do Esporte", entl.dade civil de natu
reza científica e cultural, Lncent Iv adora da produção e
sistematização do conhecimento, estimuladora da refleião
critica e, face ã sua autodeterminação histórica de entl.-
dade comprometida com a ciência e com a transformação social:
um instrumento qualificado para absorver,analísar,propor e
intervir em politicas p~blicas propostas para o setor no
País.

Buscar o momento de slntese nesta Jornada Cientl
fica proposta pelo CBCE/GO, significa, antes de mais nada,
revitalizar a comunidade cientIfica em particular e os pro-
fissionais de maneira geral, de mecanismos eficazes a serem
acionados em prol de priticas educativas e sociais qualita-
tivamente superiores is que estio aI. O sucesso de tal em
preitada ji se coloca apriori assegurado, uma vez que,al~m
do enfrentamento de quest6es de fundo emergente do meio so-
cial, a pr6pria compet~ncia dos conferencistas convidados
editarão-sob a força do diilogo e do rigor metodol6gico na
apreensão do real, os rwnos consequentes que deverão ser to
mados pela irea de Educação Flsica, Desporto e Lazer p~blico
na d~cada de 90 pelo Brasil.



CONFERF.NCIAS:
~I

11
I

-Educação Frsica, Desportos e Laze-.rno Brasil
·polItica Nacional de Desenvolvimento da Educação F[sica e
Desportos: anilise situ~cional e perspectivas

-Educação Frsica Progressista: princlpios te6rico-filos6ficos
"UNI -CONFERENCIAS:

-Desporto, Estado e Sociedade
-Informitica na Educação FIsica e Desport0s

SIMPOSIOS;

-Biomecãnica e Fisiologia do exerclcio: contribuiç5es da pro-
dução do conhecimento para os cursos di;:graduação em Educação
Flsica no Brasil.

-Aprendlzagem e Desenvolvimento Notor: contrLbujções da prod~
ção de conhecimentos para os cursos de graduação em Educação

I Ffsí.ca no Brasi 1.
MESAS-RJIDONDAS:

-Te ndenc las teór í.co-rne todo Lóg í.cas da pesquisa em Educ açjio FI-

I s í ca , Desportos e Lazer no Brasil
-A Problemática do Lazer no Brasil
-o Desporto Escolar: realidade e perspectivas para a d~cada
de 90 no Brasi 1.

-Contribuições para o Debate do Curdculo da Educação Física
na Escola Pública,

-Formação Profissional.

*não esti previsto a apresentação de temas Livres -
INFORMAÔES GERAIS:

Coordenação do Evento: DeptQ de Educação Flsica ~ UFG

campu~ II Fone: PARX (062) 205.1000 - namal 176 "'Go:i.ânia/Go
Lazer do Estado de Goiás !

!
vagas gratuitas -traz~l

roupa de call1a)

Secretaria Executiva: Sec.Desporto e
Fone e (062) 22l.-8788 - direto

Alojamento: ESIU'EGO - Av. Anhanguera - Vila Nova -Goiâuia/Go
Fone: (062) 261.1463 - 261.1443. (200

SECRETÁRIA EXECUTl VA: MARIA IlRT..ENACAPILÊ (.11ZZ0

PRES mENTE DA JORNADA CIENT1FICA: CELI NELZA z •• TA1!'FAllliL

COORDENADOR GERAL: NIVAlJJO ANTONIO NOGUEIRA DAVlD



TAXAS DE INSCRIÇÃO:
Categoria até 30/09/90 a partir de 01/10

Sócios filiados ao CBCE - 25 8TN
Não Filiados - 30 BTN

30 BTN

35 BTN
25 8TH
30 BTN

Estudantes filiado/CHCE - 20 BTN
Não Filiados ••••••••••• - 25 BTN

uorms CADASTRADOS PARA O EVENTO:

AptQ r/p AptQ 2/P
SAMAMBAIA H01.:EL LTDA *** :' sjdesc.;.~-
Av.Anhanguera, 1.157 S. Un í.vers í t âr í.o

Fone: (062) 261.1444 75.99 BTN
SAN CONRADO H01.:EL *** -10% desc.

91.19 BTN

Rua 3,652 centro-Fone:224.2411 59.60 BTN
MARl'1OHOTEL LIDA -15°10 de sc,
Av.Anhangura,centro.Fone-225.4575 22,75 BTN

78,36 BTN

39,00 BTN
uorsr, EI.DORAOO LTDA -10% desc.
Av.Anhanguera,3519.fone:261-8462
preço fixo para o evento. C$ 1.500,00 2.500,00

ALOJ AHENl'OS :

[:;s..:olaSuperior de Educaçào FIsica do Estado-ESEFEGO
Av.Anhanguera,1420 -Vila Nova -Fone (062)261.1463

*200 vagas gratuitas - trazer roupa de cama*
ALIHENTAÇ.AO:

Restaurante Universitário· Univ.Federa1 de GOiás/UFG
Sistema -BANDEIJÃO - preço de custos estabelecido ofi-
cialmente para os participantes do Evento.
* ex í.s te Restaurantes e lanchonetes próximas do Evento *

DA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar todas as categorias profissionats
com diretto i filiação no CSCE e convidados especiais.

i, sorne ute receberão CERTIFICADOS os participantes que
out tverem frequência igual a ..100%*



COLÉGIOBRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - SECRETARIADE GOIÁS - CBCE/GO

H JORNADACIENI1FICA DA EDUCAÇÃOF1SICA, DOS DESPORTOSE DO LAZERNO BRASIL: momento de síntese

CAIEGORIA: CHEQUENQ. ~~ _

~Xh~: ~ ~ ~ ~ 1~·d~a~d~e~:~_

Fone:ru.m~ço:~. ~ ~ ~ ~ __~ _

CEP: MWITCIPIO: ~ ~ESTADO: __:PA1~: __''''___

. LOCALDE TRABALHO: OCUPAÇÃOATUAL: --"-

1*. Enviar esta f'Lcha de inscrição par -SECICBCE/GO ';S.ec.de Desportos e Lazer do Estado. de Goiás-SIIDEL

Rna98 ,149 S.Sul - SEDEL CEP 74~'OOO:""GOiãnia' - GO.ou Caixa Postal 131-Dep.Educ.FísicaUNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIAS_ Campus 11 Goiãnia-CEP 74.000.

** As inscrições poderão ser efetuadas .através de O.Pagamento ou Malote da CAIXA ECONOMICAFEDERAL -
Ag.CAMPUSUNIVERSITÀRIO/GO Conta: 300.212-0. Goiãnia-GO.



OO~CISTAS OONVIDADOS:
-,

- A.GNALDOGONÇALVKS-UNlCAMP* ALFREDO FARIA JR.- UER.T

* ~A MARCIA-SE/se * ALOISIO AVILA-UFSM * APOJ..otUo R.DO

CARMO-UFUB* ,ARTHURANTUNES COIMBRA(Zico)SEC.ESPORTES.

PRESID.REPUBLICA * CARMEMLUCIA SOARES- UNIcAMP *
CELl NELZA Z.uWARÊL-UFPE * GABRlÊL' MlJNÕZ-PALÂFOX/CBCE*
GO TANY - USP *' LMm.CIO ELUS-~; * LINO éAs~I FILHO

-UNICAMP * LAMERTINE PEREIRA COSTA-UGF * NELSON MARCELINO-- . '.' .

UNICAMP * ,JOÃO BATISTA FREIRE-UNICAtfi' * MICHÍll.E OR;[EGA

ESCOBAR-UFPE * PAULO GBTI.ALDERLLI-PUC/SP * ROSARAVALrutIA-. . .~-

I, UFPE * VALTER BRACIIT-UEM* VlTOR MATsubo-CELAFlSCS *
VEM BONE'.l.'TE-FBAPEF. * JEFFEf{SON CANFIELD- UFSM -

COLABORAÇÃO:

Sec s de Desportos da Presidência da República

Sec.de Desportos e Lazer do Estado de. Goiãs

Sec~MuQÚ:ipal de Educação de GoiânÚa

~úperintendencia Estadual ~e Esportes

Universidade Federal de Golas -UFG

Escola Superior de 'Educação Flsica do Estado de Goias

Associaçâo dos Professores de Educação Fisica de Goias

Centro Acadêmico-UFG e Diretório Acadêmico-ESEFEGO


