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EDITORIAL

Ao lado, e apesar, de toda a problemática decorrente da implantação
do desmonte do Estado implementada pelo atual governo, com óbvias
conseqüências para a educação brasileira em qualquer nível, vivemos neste
momento, no CBCE, uma intensa mobilização tendo em vista dois fatos sempre
marcantes na vida da entidade: Eleições e XI CONBRACE.

Com relação a realização das eleições da nova Diretoria Nacional,
para o Biênio setembro de 1999 a setembro de 2001, tendo sido abertas as
inscrições, foi apresentada uma Chapa que tem como candidato a presidente
o Prof. Lino Castellani Filho (a composição completa da chapa encontra-se
no interior deste boletim). Esta chapa autodenominou-se Intervenção e
Conhecimento, mesmo nome escolhido como tema do próximo CONBRACE.
Este boletim também traz a carta programa apresentada pela chapa inscrita,
com a finalidade de expressar suas intenções para os próximos dois anos.
Ainda com relação ao tema, neste boletim encontram-se encartados a cédula,
a carta da Comissão Eleitoral e o envelope com postagem pré-paga para a
votação. Acreditamos ser desnecessário lembrar a importância do voto,
mesmo em eleições com chapa única.

Sobre o CONBRACE, cabe salientar que a Comissão Organizadora
tem trabalhado incessantemente no sentido de ultrapassar, um a um, os
obstáculos para a realização de um evento deste porte. A prova disto é a
programação, já bastante detalhada, que pode ser encontrada neste boletim.
Para ter uma idéia do volume de tarefas e da grandeza que será este evento,
foram inscritos 805 trabalhos para apresentação nos GTIs e Pôsteres, A
simples presença de todos os autores já garantiria um evento de grande
porte, mas sabemos que serão muito mais os participantes. Com certeza nos
encontraremos lá!
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XICONBRACE-FLORIANÓPOUS 12À 17DE SETEMBRO DE 1999

Tema Geral
EDUCAÇÃO FÍSICA!CIÊNCIASDO ESPORTE: INTERVENÇÃO E

CONHECIMENTO

l-CONFERÊNCIADEABERTURA

Educação Física/Ciências do Esporte: Intervenção e Conhecimento
Conferencista: A1bert Ilien - Universidade de Hannover-
Alemanha
Dia 12/09/99-19:30
Local: Centro de Convenções de Florianópolis - Piso Superior

2 -MESAS REDONDAS
Local de realização: Centro de Convenções de Florianópolis
Horário: das 18:00 às 20:00

Dia 13/09 - 2° feira
.MESA01- TEMA: CORPO ERACIONALIDADES
COORDENADOR - VALlER BRACHT (UFES)
MARGAREfERAGO (UNICAMP)
DENISE B. SANTANA (PUC-SP)
ANA MÁRCIA SILVA(UFSC)

Dia 14/09 - 3°Feira
.MESA02 -TEMA: AEDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ESPAÇO DE
INTERVENÇÃOECONHECIMENTO
COORDENADORA -CELINELZAZULKE TAFFAREL (UFPE)
CECÍLIA BORGlli (UFPEL)
JOÃO BATISTAFREIRE (UNICAMP)
HELDERGUERRARlliENDE(UGF)

Dia 15/09 - 4° feira
.MESA03 -TEMA: TEMPO/ESPAÇO DE SER NA EDUCAÇÃO FÍSICA!
CIÊNCIAS DO ESPORTE
COORDENADORA - EUSTAQUIA S. DE SOUZA (UFMG)
ALBA ZALUAR (MUSEU NACIONAL)
LEILAMIRTES MAGALHÃE5 PINTO (UFMG)
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Dia 16/09 - 5°Feira
MESA 04-lEMA: RENDIMENTOOBRIGATÓRIOIRENDlMENlü
NECFSSÁRIO NA EDUCAÇÃO FÍSICA/CútNCIAS DO F..8PORTE
COORDENADOR -NIVALOO ANTÔNIO NOOUEIRA DAV1D(UFG)
ALBER1D REPPOLD FILHO (UFRGS)
ANTONIOCARLOS GOMES (UEL)
ALEXANDRE VAZ(UFSC)

4. SESSÃO DE PÔSTERES
Local de Exposição: Centro de Convenções de Florianópolis - Centrosul -
Piso Superior
Período de Exposição -13 a 16, das 13:00 às 21:00, conforme determinação
da Comissão Científica
Horário de permanência dos autores junto ao Pôster:
- das 17:00 às 18:00

5. SEMINÁRIOS INTRODUTÓRIOS
Data de Realização: 15e 16/09/99-das08:30às 11:30
Locais de Realização: Hotel Castelmar, UFSC e UDESC

Tema
Professores Convidados

1. Biodança e Educação Física
Márcia Luiza Figueira

2. Tendências da Educação Física na Escola: Uma dimensão Teórico-
Prática
Suraya Cristina Darido

3. Educação Física, Esporte e Mídia
MauroBetti

4. Brincadeiras Jogos e Esporte na Perspectiva da Inclusão
Irene C. Rangel Betti

5. Ginástica Geral: uma proposta para a Educação Física escolar e
comunitária
Elizabeth Paoliello M. de Souza

6. Brincando com o ritmo
Eliana Ayoub

7. Biomecânica Para a Cultura Corporal
Hajime T.Nozaki
Femanda Nascimento
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8. Jogos e Jogadores
Victor Pavia

9. Movimento Estudantil de E. F.: espaço de formação, intervenção e
exercício de cidadania
Adrilene Marize Muradas Nunes
Érica Cristina Almeida

10. Educação Física no Ensino noturno
Amauri A. Bássoli de Oliveira

11. Capoeira na Escola, como tratá-Ia?
Isabel Cordeiro
Ricardo Dias S. Pires

12. E.E e Perspectivas Epistemológias
Homero Luis Alves de Lima

13. Formação profissional inicial e continuada na E.F./ e esportes: o que
apontam a literatura, a pesquisa, a lei e a própria prática pedagógica
nos currículos

Celi NelzaZu1ke Taffarel
14. A Pesquisa na Escola Como Princípio Educativo

Marcelo Tavares
15. A organização dos conhecimentos da Ginástica nos Ciclos de ensino

de escolas públicas e de formação de profissionais em Educação Física:
construindo possibilidades de intervenção
Ana Rita Lorenzini
Marilene Cesário

16. Educação Física Escolar e Saúde
Edgard Matiello Júnior

17. Recreação e Lazer
Cristiane Ker de Mello

18. Formação em Serviço e Educação Física Escolar
GTA-EFlFpolis/SC

19. Educação Infantil
Déborah Tomé Sayão

20. Jogos Cooperativos
Fábio Brotto

21. Introdução a Cineantropometria
Adair da Silva Lopes

22. Avaliando a Intensidade do Esforço em Atividades Físicas
João Paulo Borin
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23. Gênero e Coeducação
Maria do Carmo Saraiva Kunz

24. O Ensino do Basquete na Educação Física
Mario Brauner

25. Treinamento e desenvolvimento infantil sob a ótica da fisiologia
Luiz Osório Cruz Portela

26. Experiências em Administração Pública de Esporte e Lazer
Alexandre Vaz e Florismar Thomaz

OBS: Excepcionalmente, poderá haver alterações na nominata dos
ministrantes dos Seminários Introdutórios.

6.REUNIÕESINSTITUCIONAIS
Local de Realização: Hotel Castelmar
Data de realização: 13 e 14/09/99 - das 08:30 às 11:30

7.MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Ao término das Mesas Redonda, haverá um espaço para Manifestações
Culturais

ENDEREÇOS:
Centrosul- Centro de Convenções de Florianópolis
Av. Gustavo Richard, sn° Aterro da Baia Sul- Centro
Te!(048) 251.4000
Castebnar Hotel
Rua Felipe Schmidt, 1260 - Centro
Tel (048) 225.3228
CBCFJ Centro de Desportos
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário Trindade
88040-900 - Fpolis - SC
Fone: (048) 331.9980 - fax: (048) 331.9927 - e.mail: cbce@çds.u(se,b!"
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário Trindade
88040-900 - Fpolis - SC
CEFIDlUDESC
Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros
Fone: (048) 244.2324
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INFORMAÇÕFSCOMPLEMEN'Il\.RFS
Florianópolis - Sede do Evento
Florianópolis hoje é apontada como uma das cidades com maior qualidade
de vida do Brasil e está situada em uma deslumbrante ilha, no sul do Brasil.
Sua configuração urbana está dividida entre o continente e a ilha de Santa
Catarina, e apresenta uma diversidade de paisagens que, se estendem por
451km2• A parte insular é caracterizada por elevações irregulares e um litoral
bem recortado. Suas 42 praias a fazem internacionalmente conhecida. Um
perfil diferenciado de sua população, bem como a riqueza natural com lagoas,
mangues, morros, dunas e pequenas ilhas, completam a paisagem que faz de
Florianópolis um lugar fascinante. A temperatura de Florianópolis em
setembro oscilando entre 24° e 17°,será favorável para criar um clima agradável
para as atividades do evento, bem como para as sociais e turísticas.

Local do Evento
O evento será realizado no Centro de Convenções de Florianópolis -
CENTROSUL, Hotel Castelmar, Universidade Federal de Santa Catarina-
UFSC e CEFID/UDESC - Bairro Coqueiros, distante 07 km do centro.
O Centro de Convenções de Florianópolis - CENTROSUL e o Hotel Castelmar
estão situados na área central de Florianópolis e o Campus Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC está localizado no Bairro
Trindade, distante do Centro da cidade cerca de 07 km.

Energia Elétrica
A voltagem na cidade de Florianópolis é 220 V

Co-Promoção
UFSC Centro de Desportos

UDESC-CEFID

Patrocínio
INDESP

Secretaria Executiva/fuformações:
Prospect Marketing e Eventos
Av. Osmar Cunha, 183 Bloco B sala 101- Centro 88015-900
Florianópolis SC - Brasil TeIIFax: (55) 48 222 7255
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CBCENASBPC

Esta é a programação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte durante
a 51 a reunião anual da SBPC.

Simpósio: Veiculação do conhecimento em Educação Física/Ciências do
Esporte no Mercosul
Dia/local: Quarta feira 14 de julho de 1999 das 16 as 18h, sala 303, prédio 11
Coordenador: Giovani de Lorenzi Pires (UFSC)
Expositores: Augusto N S Trivinos (UFRGS) e Katia Montenegro Passos
(MET)

Minicurso (para iniciantes): O desafio da veiculação do conhecimento em
Ed. Física/Ciências do Esporte
Dia/local: de 13 a 16/07/99 das 14:30 as 16h, sala 303, prédio 11
Ministrantes: Giovani de Lorenzi Pires (UFSC) e Wenceslau Leaes Filho
(UFSM)

Encontro: Encontro das Secretarias estaduais do CBCE
Dia/local: Quinta feira 15 de julho de 1999 das 18 as 20h, sala 303, prédio 11
Coordenador: Elenor Kunz (UFSC)
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COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
COMISSÃO ELEITORAL

Florianópolis, Oldejulho 1999.

Aos

Sócios do CBCE

Prezado Associado.

Cumprindo determinações estatutárias e o Edital de Convocação das
Eleições para o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, temos a informar
que requereu inscrição junto a esta Comissão Eleitoral apenas a chapa
"Intervenção e Conhecimento", composta dos seguintes nomes:

Presidente: Lino Castellani Filho
Vice-Presidente: Tarcísio Mauro Vago

Diretor Administrativo: Gabriel Humberto Muiio: Palafox

Diretor Financeiro: Nivaldo Antonio Nogueira David

Diretor Científico: Amarmo Ferre ira Neto
Diretor de Divulgação: Sávio Assis de Oliveira

Desta forma, estamos encaminhando material eleitoral composto da
cédula de votação e do envelope endereçado ao Colégio para o retomo do
voto, procedimento esse que deve ser exercido até o dia 09/agosto, conforme
o Edital de Eleição. A carta-compromisso da chapa Intervenção e Conhe-
cimento está publicada nesse Boletim Informativo do CBCE.

Para concluir, informamos ainda que a posse da nova Direção Nacional
do Colégio ocorrerá na Assembléia Geral do dia l2/setembrú/99, na abertura
do XI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em Florianópolis/SC.

COMISSÃO ELEITORAL
Victor Shigunov (Presidente)

Albertina Bonetti

Edson Roberto de Souza
Cristiane Ker de Melo

Astrid Ávila



CARTA RESPOSTA
NÃO ÉNECESSÁRIO SELAR

PRT 019 99
ACCIDADE

UNIVERSITÁRIA

I DRlSC I

Selo será pago por:
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COLÉGIO BRASILEffiO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE I CBCE
CENTRO DEDESPORTOS/CDS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA!UFSC

CAMPUS UNIVERSITÁRIO- TRINDADE-88040-900/FlorianópolislSC

Tel. (048) 331 9980/ Fax (048) 331 9927 - Endereço Eletrônico;
cbce@cds.ufsc.br

"]-
~ ELEIçÃO PARADIREÇÃONACIONALDOCOLÉGIOBRASILEIRO
" DECIÊNCIASDOESPORTE GESTÃ099/2001~
~t:
{J CHAPA 01- INTERVENÇÃO ECONHECIMEN1D

D
IPRESIDEN1E: LINOCASTELLANIFD..HO
IVICE-PRFSIDEN1E: TARCÍSIOMAUROVAGO
IDIR.ADMINISTRATIVO: GABRIELIRJMBRTOMUNHÕSPALAFOX
IDIR.FINANCEIRO: NIVALDOANTONIONOGUEIRADAVID
IDIR.CINEfÍFICO: AMARÍLIo FERREIRANETO
\DIR.DIVULGAÇÃO: SÁVIOASSISDE OLIVEIRA

*
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DESENCADEADO O PROCESSO SUCESSÓRIO PARA A DIRETORIA

NACIONAL DO CBCE

De acordo com o Estatuto do CDCE, a chapa que se candidatou àDireção
Nacional encaminhou o documento a seguir.

ILMo.SR.
VIKTORSIDGUNOV
DD. PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL -CBCE - GESTÃO 1999/
2001

Prezado Professor

De conformidade com o Edital de Convocação das Eleições para o
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, Gestão 1999/2001, vimos pelo
presente instrumento solicitar à Vossa Senhoria a devida inscrição da Chapa
Intervenção e Conhecimento, cuja nominata abaixo discriminamos.

Outrossim, fazemos juntar a este documento, em obediência ao
Edital supra mencionado, a Carta-Programa da Chapa em apreço.

N.Termos
P.Deferimento

Campinas, 12 de Junho de 1999

Lino Castellani Filho

CHAPA "INTERVENÇÃO ECONHEClMENTO"
NOMINATA

PRESIDENTE -LINO CASTELLANlFlLHO
VICE-PRESIDENTE -TARCÍSIO MAURO VAGO
DIREIDRADMINISTRPJ1VO-GABRIELHUMBERfOMUNÕZPALAFOX
DIREIDRFlNANCEIRO -NIVALOO ANTONIO NOGUEIRA DAVID
DIRETOR cIENTÍFIco -AMARÍLIo FERREIRANETO
DIRETORDEDIVULGAÇÃO-SÁVIOASSISDEOLIVEIRA
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CHAPA INTERVENÇÃO E CONHECIMENTO

CARTA-PROGRAMA

Quando nos propusemos a compor o Coletivo que ora se apresenta
à comunidade do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte pleiteando
assumir sua Direção no biênio 19991200 I,tínhamos a certeza de possuirmos
em comum um ingrediente fundamental a qualificar nosso pleito, qual seja, o
sentimento de profunda consideração por tudo aquilo que ele, ao longo de
seus quase 21 anos de existência, já fez pela ciência do esporte no Brasil.

Sua história - já merecedora de estudos acadêmicos - é parte
viva da própria história da organização social e política da sociedade brasileira
e, assim sendo, traz em seu interior as marcas dos mais distintos matizes a ela
inerentes. Nascido ao final dos anos 70 de uma forte motivação por um
espaço que propiciasse luz própria ao ensejo de pensar a problemática das
ciências do esporte, traduziu, até meados dos anos 80, o prevalecer de uma
concepção de entidade científica - e de ciência - compatível com o
entendimento daqueles que embalaram seus primeiros passos. Da segunda
metade daquela década em diante, arriscou trilhar por caminhos que se abriam
à sua frente, no horizonte de uma sociedade que se libertava do jugo de
governos militares que desde 1964 tolhiam - não sem resistência - seus
anseios de tomar de volta para si a prerrogativa de construir o seu próprio
destino, amparada por princípios ético-políticos caros aos que queriam um
Brasil justo e democrático.

A busca de sincronia com o movimento de redemocratização da
sociedade brasileira traduziu, em seu interior, a busca de um fazer cientffico
de claro comprometimento social firmando-se, com singular competência,
como instância organizativa da comunidade científica da área, constituindo-
se em referência de espaço de discussão e reflexão das questões circunscritas
ao âmbito dos setores dos quais guardava proximidade, como os da educação,
educação física, saúde e esporte, dentre outros.

Sua sensibilidade para com a imperiosa necessidade de socializar a
produção de conhecimento gestada em seu entorno social, visando levá-Ia a
regiões e setores com dificuldades de se aproximarem dela, fez com que
enfatizasse em suas ações a construção de mecanismos que melhor
garantissem a concretização de seus objetivos. Os Congressos Brasileiros e
Regionais de Ciências do Esporte, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte,
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o Boletim Informativo - CBCE, as Secretarias Estaduais do CBCE e, mais
recentemente, a organização dos Grupos de Trabalho Temáticos - GITs,
passaram a expressar, cada vez mais e mais, a própria intenção de viabilização
de canais de produção e difusão de saberes.

Todavia, entendemos que dentro deste quadro de final de século/
início de novo milênio, uma diretoria de entidade científica nos moldes do
CBCE, atenta ao processo de dilapidação do patrimônio público - material
e cultural - que assola o país, face à um processo de mundialização da
ordem global gestada sob a égide de governos de índole neoliberal, como o
nosso se caracteriza, deve privilegiar em sua ação institucional uma forma de
atuação que, se valendo do conhecimento que ajuda a produzir e a difundir,
implique em uma intervenção mais eficaz junto às instâncias responsáveis
pela definição e implementação das políticas governamentais de modo a
tornar mais efetiva a explicitação de sua inquebrantável vocação de defesa
dos interesses da sociedade.

Nesse sentido, o que objetivamente propomos, sem abrirmos mão
do já construído e consolidado pelas diretorias que nos antecederam, é a
construção de uma conseqüente interlocução efetiva com as sociedades
científicas, institutos de pesquisas, universidades e, nelas, os cursos de
pós-graduação, objetivando uma maior articulação comsetores que produzem
e/ou fomentam a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e
educacionais sedimentando, nesta interação, a configuração de um espaço
viabilizador de possibilidades de aprofundamento da reflexão crítica, da
produção teórica e de possíveis redimensionamentos daforma e do lugar
hoje delineados para a área acadêmica denominada Educação Física.

Para que tal intuito adquira capacidade de viabilizar-se a contento,
defendemos o
a)fortalecimento das ações da Diretoria, no escopo de dotá-Ia das condições
necessárias para o devido encaminhamento das deliberações aprovadas
nas instâncias decisórias da entidade;

b)fortalecimento das instâncias organizativas da entidade, notadamente
aquela concernente à figura da Secretaria Estadual - expressão mais
acabada da intenção descentralizadora que embalou sua criação há 10
anos atrás e que, passado esse período, necessita de um redimensionamento
que possa lhe conferir uma maior vinculação orgânica à Direção Nacional
e, por outro lado, uma maior autonomia na sua organização e atuação
local;
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c)fortalecimento dos GITs enquanto um coletivo que verticaliza e aprofunda
os conhecimentos por conteúdos temáticos no interior do CBCE,
subsidiando-o em suas ações científicas, políticas e sociais;

d) aprofundamento das relações institucionais do CBCE com outras
entidades da comunidade científica nacional e internacional - da qual
fazem parte seus sócios - com vistas ao fortalecimento do campo de
resistência aos setores responsáveis por políticas de Ciência & Tecnologia
danosas às perspectivas de autonomia cientffica e tecnológica brasileira,
dado o alto grau de desmantelamento da capacidade de produção e
veiculação da pesquisa por elas propiciado, buscando contribuir para a
reversão desse quadro,

É com esse propósito que vimos solicitar o seu apoio, condição
indispensável para que nos dotemos de legitimidade sustentadora de nossas
iniciativas, dando a elas o porte compatível com o do conjunto de nossa
comunidade científica.

Lino Castellani Filho é docente, desde 1986, da Universidade
Estadual de Campinas, Unicamp, tendo sido presidente da sua Associação
de Docentes, Adunicamp, no período 1996/1998. Vinculado à Faculdade de
Educação Física daquela Universidade, integra a sua Comissão de Ensino de
Graduação na condição de representante do Departamento de Estudos do
Lazer, o qual chefiou ainda em sua configuração inicial. Graduado em Educação
Física pela Universidade de São Paulo (1974), deu seqüência à sua formação
acadêmica com estudos de pós-graduação em Educação - Filosofia e História
da Educação (Mestrado/PUC/SP) e Administração Educacional (Doutorado/
UNICAMP), vindo desenvolvendo estudos no campo das Políticas Públicas
em Educação Física, Esporte e Lazer. Sócio-Pesquisador do CBCE desde
1979, foi seu Coordenador das Representações Estaduais (1983/85), Vice-
Presidente de Esporte (1985/87) e Diretor Financeiro (1989/91), além de
coordenador do processo de Reforma Estatutária(l987) e da organização do
Regimento das Secretarias Estaduais. Neste instante, inscreve-se na quali-
dade de candidato à sua Presidência;

Tarcísio Mauro Vago é professor da Universidade Federal de Minas
Gerais, UFMG, nela exercendo a docência junto à Escola de Ensino
Fundamental do Centro Pedagógico desde 1986, tendo sido seu diretor no
biênio 1993-95. Graduado em Educação Física na mesma Universidade ( 1983),
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vem dando seqüência à sua formação acadêmica com estudos de pós-
graduação em Educação na própria UFMG (mestrado) e na USP, onde conclui
seu doutorado. Desenvolvendo pesquisas em História da Educação/
Educação Física Escolar, é Sócio-Pesquisador do CBCE, onde acumula
atualmente a coordenação do G1TEducação FísicalEsporte e Escola com o
cargo de Vice-Presidente na gestão com mandato prestes a se encerrar. Neste
pleito, apresenta-se compondo este Coletivo renovando sua disposição em
continuar ocupando a Vice-Presidência da entidade;

Gabriel Humberto Munõz Palafox integra, desde 1992, o corpo
docente do Departamento de Educação Física e Esportes da Universidade
Federal de Uberlândia, UFU - para onde se dirigiu após passagem (1990)
pela Universidade Federal da Paraíba -, desenvolvendo ações junto ao
Núcleo de Estudos em Planejamento eMetodologias do Ensino da Cultura
Corporal, que ajudou a criar e a desencadear iniciativas na área de Currículo,
Planejamento de Ensino e Formação Continuada para professores de
Educação Física das Redes Públicas de ensino em Uberlândia, Licenciado
em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física do México
(1981), vem dando seqüência à sua formação acadêmica em nível de pós-
graduação, na área da Educação (currículo), ultimando estudos de doutorado
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, universidade onde também
desenvolveu seu mestrado. Na UFU, ocupou o cargo de Pró-Reitor de
Assuntos Estudantis no período de 1993/96. No CBCE, é Sócio-Pesquisador
desde 1985, tendo sido seu Diretor Administrativo na gestão 1989/91, cargo
este que volta a reivindicar neste pleito;

Nivaldo Antonio Nogueira David é docente da Faculdade de
Educação Física da Universidade Federal de Goiás desde 1980, sendo seu
atual Diretor. Profissional sempre atento à problemática da Educação
brasileira, fez parte da diretoria daANDES/SN na gestão 90/92. Antes, afeito
às questões organizativas, presidiu a APEFGO no período 84/86. Sócio-
Pesquisador do CBCE, foi Secretário Estadual do CBCElGO de 1988 a 1992,
realizando naquele período (1990) a IJornada Científica. Em 1997 assumiu a
Secretaria Geral doX CONBRACE, realizado na capital daquele Estado. Desde
1984, vem desenvolvendo estudos sobre currículo, formação de professores
e educação infantil nas áreas da Educação, Educação Física e Esporte, nas
quais busca dar seqüência à sua formação acadêmica. Na composição deste
Coletivo, ocupa o lugar de candidato à Direção doDepartamento Financeiro
da entidade;
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Amarüio Ferreira Neto é docente, desde 1989, do Centro de
Educação Física e Desportos, CEFD, da Universidade Federal do Espírito
Santo, UFES, tendo sido seu Diretor. Graduado em Educação Física pela
Universidade Federal de Sergipe, deu seqüência à sua formação acadêmica
com estudos de pós-graduação em Educação Física (mestradofU. Gama Fi lho)
e Educação (doutoradofUNIMEP). Tem se dedicado ao estudo da História
da Educação Física de nosso país, sendo responsável pela organização de
várias coletâneas acerca da Pesquisa Histórica na Educação Flsi a Brasileira,
editadas pelo próprio CEFD. É Sócio-Pesquisador do CB E desde 1984,
tendo sido seu representante junto ao Estado de Sergip . Parti .ipa do
processo eleitoral ocupando, em nossa Chapa, a posiçí o de candidato à
Direção do Departamento Científico;

Sávio Assis de Oliveira é graduado em Educação Jlfsicll pela
Universidade Federal de Pemambuco (1990), onde também dcs nvolv 'U S .us
estudos de pós-graduação - Especialização em Pedagogia do Esporte e
Mestrado em Educação -, os quais têm se voltado às qu st<cs afetas à
prática pedagógica da educação física e à abordagem do csport ' enquanto
conteúdo de aulas. Nos últimos anos vem atuando nos Progrumus de
Formação em Serviço da Rede Pública Estadual de Pernarnbuco, para tanto
se valendo não só do aporte teórico advindo da formação acad mi 'a, como
também da experiência obtida tanto em sua passagem, quando studantc,
pela diretoria da União Nacional dos Estudantes (1988/89) quanto nuqu Ia
outra, já profissional, na direção do Sindicato dos Professores do Estudo de
Pemambuco (1990/93). ÉSócio-Pesquisador do CBCE desde 1991 'o .upou,
no período de 1997/98, o cargo de Secretário na Secretaria Estadual do CIICH
de Pernambuco. Na chapa, ocupa o cargo de Diretor de Divulg(/í11u.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES PARA O CBCE

Até 12 de junho de 1999, recebimento das inscrições de chupas.

A partir de 13 de junho de 1999, envio dos envelop S 011\ ' dulu de
votação e carta programa aos sócios.

Data limite para postagem dos votos: 09 de agosto d ' 1999.

Em 12 de setembro de 1999, posse da nova Diretoria.
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NOTíCIAS DAS SECRETARIAS

Diversas secretarias, seguindo orientação retirada no último
CONBRACE, realizaram eventos pré congresso. Em muitos casos foram
eventos tão expressivos, alguns deles regionais, que sem dúvida se
equivaleriam a qualquer atividade de caráter nacional.

Parabéns aos que assim o fizeram e que isto sirva de incentivo para
que em 2001, tenhamos ainda mais este tipo de espaço, pródigo para a
discussão de problemas e soluções para a área.

Florianópolis, julho de 1999.
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