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o COltGIO BRA~ll~IRO D~ CI~NCIA~ DO
~,gPORH , fundado em 17 de setembro de
1978, é uma sociedade de caráter científico e
cultural que congrega profissionais e
estudantes de diferentes áreas do conhecimento
que possuem em comum o interesse pelo
desenvolvimento das Ciências do Esporte.

OBJ~TlVOS: DO CBC~

• Veicular a produção do conhecimento nas
áreas das ciências do esporte através de
revistas, boletins e reuniões científicas
como simp6sios, seminários, congressos
regionais e nacionais;

• Manter intercâmbio com entidades
nacionais e internacionais com interesse
em áreas afins e de caráter similar;

• Posicionar-se em questões de políticas
nacionais, estaduais e municipais de
Educação Física e Esportes.

DrR~CÃO NACIONAL

Prof. Eleonor Kunz - Presidente
Prof. Tarcísio Mauro Vago - Vice-Presidente
Profl. lara Regina Darniana de Oliveira - Diretora
Administrativa
Prof. Paulo Ricardo do Canto Capela - Diretor
Financeiro
Prota. Carmem Lúcia Soares - Diretora Científica
Prof. Osni Jacó da Silva - Diretor de Divulgação

Endereço da Direção Nacional
Centro de Desportos/UFSC
Campus Universitário - Trindade
Flcrianépohs - SC - Cep.: 88.040 - 900
Fone: 048 - 331.9980
E-maíl: cbce@cds.ufsc.br
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o C8CE funciona com a Direção
Nacional e as Secretarias Estaduais, que foram
implementadas na gestão de 87/89. Em
Pernambuco, a Secretaria teve sua primeira
gestão em 1989 e este ano elegeu a sua quinta
gestão.

METAS

• Resgatar e ampliar o quadro de sócios
atualizados do C8CE em Pernambuco;

• Editar Boletins Informativos com
periodicidade trimestral;

• Viabilizar a Socialização do
Conhecimento produzido e sistematizado
na área de Educação Física/Ciências do
Esportes no estado de Pernambuco através
de debates, seminários, cursos, e à nível
nacional pela divulgação de teses,
dissertações e livros;

• Viabilizar sede! endereço institucional;
• Criar e promover um espaço permanente de

Debates das produções de estudantes e
profissionais do nosso estado;

• Estabelecer contatos com entidades
acadêmicas, científicas, sindicais, bem
como instituições públicas na área de
educação;

• Intensificar ações que caracterizem a
perspectiva de uma gestão colegiada
nesta secretaria;

• Garantir a continuidade de realização do
Congresso Pernambucano de Ciências
do Esporte;

• Editar a Revista Pernambucana de
Ciências do Esporte, buscando divulgar
produções do nosso estado;

• Interiorizar as ações do CBCE;
• Promover Eventos Culturais.



QUADRO D!; ~ÓCIO~

o CBCE é integrado pelas seguintes categorias
de sócios:

• sócio estudante
• sócio efetivo
• sócio institucional

Preencher a ficha de inscrição anexa, efetuar
pagamento da inscrição e enviar para a Secretaria
Estadual do CBCE-PE:

SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO
Escola Superior de Educação Física - UPE
Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro

Recife - PE - Cep.: 50.100 - 130
Fone: (081) 423.6433
Fax: (081) 423.6310

E-mail: curso3@upe.br (provisório)
Fone res.: uvía Brasileiro (081) 445.2863

Obs.: O CBCE é mantido pelo pagamento da
anuidade (o pagamento não é válido por
um ano e sim para o ano que foi efetuado)

DIR!;ITO~ DO~ ~ÓCIO~

• Os sócios recebem, da Nacional, via correio a
Revista Brasileira de Ciências do Esporte e o
Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte (de
periodicidade quadrimestral);

• Os sócios recebem, da Estadual, o Boletim
Informativo (periodicidade trimestral);

• Os sócios quando da realização de eventos
promovidos pelo CBCE adquirem descontos
na taxa de inscrição;

• Participam nas decisões do CBCE através
das Assembléias estaduais e nacionais;

O CBCE promove de dois em _dois anos o
CONBRACE - Congresso Brasileiro de Ciências
do Esporte. O XI CONBRACE acontecerá em
1999 na cidade de Florianópolis - SC.
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Uvia Tenõrio Brasitelro' - Secretaria

Sérgio Lulz Cahú Rodriques'' - Secretario

Jamerson Antônio de Almeida da Silva3-Sec. Adjunto

Marcelo Pereira de Almeida Ferreira 4 - Seco Adjunto

Eduardo Jorge Souza da Silva5 - Tesoureiro

1 Licenciada em Educação Física e Técnico em Desportos • UFPE,
Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física
Escolar -- ESEF/UPE, Mestranda em Educação na UFPE e
Professora da rede pública estadual de ensino de PE.
Z Licen ceiado em Educação Física - ESEF/UPE, Especialista em
Reabilitação Cardíaca - INCORlHC-FlvfUSP e Mestrando em
Educação na UFPE.
3 Licenciado em Educação Física .. ESEF/UPE e Mestrando em
Educação na UFPE.
4 Licen c-iado em Educação Física -ESEFIUPE e Professor da
Cooperativa Nossa Escola, membro da gestão 97/98.
) Licenciado em Educação Física e Técnico em Desportos· UFPE,
Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física
Escolar - ESEF/UPE, Mestrando em Educação na lTFPE e
Professor da rede pública e privada de ensino de PE.



SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO

Escola Superior de EduCélÇãoFísica - UPE
Rua Arnóbio Marques, 310

/' Santo Amaro - Recife - PE
Cep.: 50.100 -130

Fone: (081) 423.6433
Fax: (081) 423.6310

E-mail: curso3@upe.br (provisório)
Fone res.: Lívia Brasileiro (081) 445.2863
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