
PROFESSORES
CONVIDADOS Prol. Ms. LINO CASTELLANI FILHO (Unicamp)

""'Prol. Dr. JOAO BATISTA FREIRE (Unicamp)
Prol. Ms. JOCIMAR DAOLIO (Unicamp)

LOCAL: SINPRO - Rua Borges Lagoa, 208 (Próx. a Estação Sta. Cruz de Metrô)
DATA: 25, 26 e 27 de agosto
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REALIZAÇAO: NEDEF - Núcleo de Estudos e Debates em Educação Física
SE-CBCE-SP - Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro

de Ciências do Esporte-SP

,.,

INFORMAÇOES,.,

E INSCRIÇOES:
CLDP - Nennette Eventos Ltda.
Av. Lins de Vasconcelos, 1.042 - 10° andar
conj. 102 - Fone: (011) 278-5260
SE-CBCE-SP
(011) 265-7534 c/Francisco (noite)
(011) 228-9791 c/André (noite)

VALOR: Até 15/08 - Professores - R$ 40,00 / Estudantes R$ 30,00
Após 15/08 - Professores - R$ 60,00/ Estudantes R$ 40,00

Desconto de 50% para sócios do CBCE, SINPRO-Sp, SINPEEM-Sp, APEOESP E APEF

SEMINÁRIO
"EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR: TENDÊNCIAS E DESAFIOS DOS ANOS 90"

FICHA DE INSCRiÇÃO

nome

endereço

compL(apto., casa, etc.) cidade / estado CEP

telefone Instituição onde trabalha ou estuda
estudante O . FILlADO CBCE O APEOESP O

cheque nominal O SINPRO O SINPEEM O
depósito bancário O professor O APEF O

SE/CBCE.lSP - Rua Comendo Cezar Alfieri, 146/61 F - São Paulo - SP CEP 02840 -130
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IEDITORIAL I

No próximo mês de setembro (durante a realização do IX CONBRAClD estaremos entregando a
direção da SE - CBCE - SP, para a Direção Nacional do CBCE. Como é do conhecimento dos sócios de
São Paulo, não houve inscrição de chapas durante o processo eleitoral para escolha da nova diretoria desta
secretaria.

Entramos em contato com a Direção Nacional no sentido desta nos orientar a respeito dos
procedimentos a serem adotados para entrega da comissão provisória (a qual estamos à frente) entretanto
não recebemos nenhuma resposta e nenhum contato foi feito por parte da Direção Nacional.

Este é o penúltimo 'boletim, produzido por esta comissão provisória, ao mesmo tempo que
iniciamos nossa despedida, anunciamos a realização do seminário "Educação Física Escolar:
Tendêmcias e Desafios; dos ..•4r..cs 90" (as informações estão no vei so). !nfelizmente este pode
ser considerado o único evento de importância, que conseguimos organizo J. Entretanto estamos nos
esforçando ao máximo para que o mesmo possa contribuir de maneira significativa para os profissionais
que atuam nesta área. E isso temos certeza que ocorrerá, pelo debate e inu rlocução, a se travar entre
diferentes concepções e que provavelmente levantará questões, dúvidas, polé micas, etc, para que assim
possamos refletir com mais fundamentação nossa práxis.

Lembramos ainda, que o IX CONBRACE ocorrerá em setembro pró.rimo e que é imprescindível
a participação daqueles que vem lutando, por uma atuação não neutra, mas sim comprometida com as
mudanças estruturais em nossa sociedade, que venham possibilitar as condições necessárias para
construção de uma sociedade' justa e igualitária. Vale ressaltar que a partic ipação de todos que estão
comprometidos neste sentido .é fundamental, principalmente em tempos de ne utralidade e individualismo,
próprios deste modelo neoliberal que assola nossa sociedade.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

Illnterdisciplinaridade, Ciência e Pedagogia"

Data: 03 a 08 de setembro de 1995

Local: Vitória - ES

Informações: CEFD I UFES Secretaria Geral do IX CONBRACE

Endereço: Av. Femando Ferrari s/n. - Goiabeiras
29060-900 Vitória - ES

Fone: (027)335-2637


