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BOLETIM Informativo

COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS 00 ESPOR.n:

SECRETARIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

ano 5 - fi. 1 - janeiro-abril de 1999

1999: MAIS UM ANO DE LUTA
Amigas e amigos associados do CBCE

o ano de 1999 já está a pleno vapor e as noticias não parecem nada boas nesse inicio de ano. A
farsa montada ao redor do Plano Real começa a fazer água, o que há muito tempo já estava previsto
pelos que tinham um mínimo de bom senso, e mais uma vez a população em geral paga caro pelos
absurdos dos que comandam esse país.

Especificamente no que se refere à Educação e à Ciência & Tecnologia começamos a sentir
ainda mais pesados os efeitos desta crise. Para cumprir as metas estabelecidas pelos 'patrões
iutemacionais', o governo já começou a implementar cortes não só nesses setores, como também em
todos os programas sociais. As Universidades, as Agências de Fomento e os Institutos de Pesquisa têm
pela frente um ano ainda mais complicado e as dificuldades não devem ser poucas.

Mas não é hora de desistência e de desesperança. Muito pelo contrário. o momento convoca-nos
a uma postura ainda mais alerta e atuante. Cabe-nos manter a luta, o SOlÚ10 e o desejo de construir uma
sociedade mais justa. menos perversa. Cada vez mais se faz necessário que estejamos conscientes de
nosso papel junto aos sindicatos, associações e entidades cientificas.

No caso do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte teremos um ano bastante agitado pela
frente. Em setembro se realizará a XI edição do nosso Congresso Brasileiro, sem dúvida um dos
maiores eventos científicos de nossa área de conhecimento. A comissão organizadora do evento,
composta por professores de Santa Catarina, não tem medido esforços e por certo mais uma vez teremos
um grande congresso. Por isso, fique atento e vá se preparando para comparecer ao nosso ConBraCE.
Neste Boletim você encontrará informações que serão de grande utilidade.

Nesse congresso também assumirá a nova direção nacional da nossa entidade. Em breve
maiores informações serão divulgadas sobre a composição de chapas e o processo eleitoral. Além da
transição de diretoria no nivel nacional, estaremos também realizando a eleição de uma nova diretoria
para a Secretaria Estadual. Por isso, caro(a) associadota), fique atento. Sua participação é fundamental.

Alem disso, organizado como evento preparatório de nosso ConBraCE, em abril será realizado
o I Congresso Regional Sudeste do CBCE, uma promoção conjunta das Secretarias do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo. Graças ao grande esforço e brilhante trabalho de nossos
colegas paulistas, estamos certos que o Congresso Regional se constituirá em um evento de grande
qualidade e importância. Maiores informações podem ser encontradas nesse Boletim. Você não pode
perder.

No mais. desejamos a todos um ano de 1999 de felicidade e mais uma vez convocamos todos a
manterem a viva a chama da luta. E que o CBCEIRJ possa se constituir em mais uma importante
instituição de batalha e vigilância democrática, com a participação de todos.



* Data: 9 a 11 de abril de 1999

I CONGRESSO REGIONAL
SUDESTE DO COLEGIO

BRASILEffiO DE CIENCIAS DO
ESPORTE

- JORNADA PRÉ-CONBRACE -

* Local: Universidade Estadual de
CaQ:lpllaS - Campinas/SP

* Promoção: Sec./CBCE - São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo

* Coordenação: Secr. Paulista do CBCE

* Informações:
CBCE/Sec. Estadual de São Paulo
Faculdade de Educ.Física da UNICANIP
Ale. Prof. Jocimar Daolio
Caixa Postal 6134- Campinas - SP
CEP: 13083-970
e-mail: cbce_sp@hotmail.com

* Taxa de Inscrição (até O1 de abril)
- filiados ao CBCE - R$ 10,00
- não-filiados - R$ 30,00

* Temática central: EF/CE: intervenção e
conhecimento

* Programa:

--#;-09.104199 :;-sexta-jei'=ra----~-- --- - -----
- 19h - Abertura
Elenor Kunz (CBCE/Sec.Nacional)
Pedro Winterstein (FEFlUnicamp)
Jocimar Daolio (CBCEiSP)

-19h3Om:in - Mesa 1 - EF/CE: intervenção
e conhecimento
Gabriel H. Muüoz Palafox (UFU)
Zenólia Cristina Campos (UFES)
Coord.: Carmen Lúcia Soares (Unicamp)

-21h3Om:in. - Atividade Cultural

1# 10/04/99 - Sábado I
- 9h - Mesa 2 - Rendimento obrigatório /
rendimento necessário nas CE
Elenor Kunz (UFSC)
Go Tani (USP)
Roberto Rodrigues Paes (Unicamp)
Coord.: Suraya Cristiua Darido (Unesp)

- 11h - Reunião Institucional

- 1211- Almoço

- 14h - Grupos de Trabalhos Temáticos

- 16h - Intervalo

- 17h - Mesa 3 - Lazer: intervenção e
conhecimento
Victor Andrade de Melo (UGF)
Antonio Carlos Bramante (Unicamp)
Coord.: Silvio Ricardo da Silva (lJFV)

- 20h301llin - Jantar e Festa

# 11/04/99 - Domingo

- 811- Mesa 4 - Educação Física escolar:
reordenamentos legais
José Ríbamar Pereira Filho (RJ)
Ricardo Lucena (UFES)
Tarcisio Mauro Vago (UF]'0:Jl1__
Coord.: L~~ Castellani Filho (Unicamp)

-llh3Orrún.-Encerramento

- 12h - Confraternização

* Observação - HOSPEDAGEM
Haverá alojamentos disponíveis na
Faculdade de Ed. Física da Unicamp.
Levar colchonetes e roupa de cama. Há a
possibilidade de alojamento (a ser
confirmada) em algumas pensões
universitárias próximas àUnicamp.

mailto:cbce_sp@hotmail.com
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NOTíCIAS DA SECRETARIA

RENOVACÃO DE INSCRICÃO

Em breve estará. chegando à
residência dos associados( as) um boleto
bancário para a renovação da inscrição no
CBCE, referente ao ano de 1999.

Você pode pagar em qualquer
banco ou enviar um cheque com o valor da
taxa para a Secretaria Estadual (endereços
no fim do Boletim).

As taxas para o ano de 1999 são:
estudante - R$25,OO; efetivo - R$40,OO; -
instituição - R$80,OO.

Quem quiser atualizar seus dados
pode também utilizar a ficha de inscrição
publicada na última pagina deste Boletim.

Essa ficha também pode ser
distribuída entre os que desejam se
associar ao CBCE.

Não deixe para depois e evite
problemas no recebimento de seu Boletim
e das Revistas: renove sua assinatura
agora mesmo!!

INFORMAÇÕES GERAIS

CONGRESSOS

* Abril
Data: 9 a 11
I Congresso Regional Sudeste do CBCE
Local: Campinas - Unicamp
Informações: no corpo do Boletim

* Abril/Maio
Data: 28 abril a 1 de maio
I Congresso Internacional e vn Simpósio
Paulista de Educação Fisica e Motricidade
Humana
Local: Rio Claro - São Paulo
Informações:
http://www.igce.unesp.br/ib/simposiol
pagbras.htm1

I 1* Junho
IData: 2 a 5
Congresso Estadual de Educação Física/
Ciências do Esporte - CBCE/GO
Local: Goiãnia/GO
Em breve maiores informações

* Julho
Data: 11 a 16
51a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para Progresso da Ciência
Local: Porto Alegre/RS
Informações:
http://www.sbpcnet.org.br

* Agosto
Data: 25 a28
Congresso Internacional de Educação
Física para Países de Língua Portuguesa
Local: Florianópolis/SC
Informações:
http://www.cds.ufsc.br

* Setembro
Data: 12 a 17
XI Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte
Local: Florianópolis/SC
Informações:
Neste Boletim ou em
http.z/www.cds.ufsc.br/
conbrace/XICONBRACE.htm1

*Novembro
Encontro Nacional de Recreação e Lazer
Local: Foz do Iguaçu/í'R
Em breve maiores informações

PERIÓDICOS

*Licere
Os editores informam que recebem

artigos para a edição 1999 até dia 15 de
abril. Maiores informações podem ser
obtidas em: licere@eef.ufing.br

http://www.igce.unesp.br/ib/simposiol
http://www.sbpcnet.org.br
http://www.cds.ufsc.br
http://http.z/www.cds.ufsc.br/
mailto:licere@eef.ufing.br


XICONBRACE
- Principais ÍlÚormações -

* Data: 12 a 17 de setembro de 1999

* Local: Florianópolis/SC

* Tema Geral:
__ Educação Fisica/Ciências_do ESPQ:tte:

intervenção e conhecimento

* Atividades do Congresso
- O1 Conferência
- 04 Mesas Redondas
- 12 Grupos de Trabalhos Temáticos
- 02 Sessões de Poster
- 02 Assembléias
- Seminários Introdutórios
- Reuniões Institucionais

* Grupos de Trabalhos Temáticos
1. Educação Física/Esporte e Escola
2. EF/Esporte e Políticas Publicas
3. EF/Esporte e Comunicação/Midia
4. EF/Esporte e Ensino/ Aprendizagem
5. EF/Esporte e Formação Profissiona1/
Campo de Trabalho
6. EFlEsporte e RecreaçãolLazer
7. EF/Esporte e Saúde
8. EF/Esporte e Rendimento de Alto Nível
9. EF/Esporte e Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais
10. EF/Esporte e Grupos/Movimentos
Sociais
11. EF/Esporte e Epistemologia
12.EF/Esporte e Memória,Cultura e Corpo

* Normas para apresentação dos trabalhos
nos GTIs

1. Trabalhos concluídos ou em andamento
(serão observados os seguintes critérios:
adequação ao tema, consistência argu-
mentativa e diálogo com a literatura, arti-
culação -e progressão, registro lingüistico
apropriado).

'.

2. Cada trabalho inscrito deverá indicar o
grupo temático ao qual se candidata

3.0s trabalhos inscritos deverão obedecer,
rigorosamente, as seguintes normas:
a) formato da página: papel A4 (297X210
em),
b) margens - superior, inferior e direita -
2,5 em; margem esquerda 3,0 em.
c) fonte: Times New Roman , tamanho 10,

. - â) espaço: simples. ~ - - - -~
e) apresentação: limite de até 06 (seis)
páginas, incluindo a bibliografia e as
notas de rodapé (se houver). O titulo do
trabalho deve ser escrito em caixa alta,
centralizado. Dois espaços abaixo do
titulo deve vir o nome dos autores
seguidos da titulação e instituição
alinhados à direita. O resumo, obrigatório,
deve ser inserido dois espaços abaixo dos
nomes dos autores, contendo no máximo
300 palavras, com o texto em itálico.

4. No final do trabalho, colocar o endereço
completo do primeiro autor.

5. Qualquer trabalho só será aceito para
análise se for enviado em: disquete 3 Y2,
gravado no padrão "documento do word"
do MS Word 6.0 for Windows ou
superior, acompanhado de três cópias
impressas de boa qualidade. Duas das
cópias não deverão conter o(s) nome(s)
does) autor(es). A organização não se
responsabilizará por danos eventualmente
ocorridos durante o transporte do disquete
ou por eventuais defeitos de qualquer
natureza que impeçam a abertura dos
arqmvos.

6. Data limite para envio dos trabalhos: 15
de junho de 1999 .

* Maiores informações sobre a
programação (inclusive sobre a inscrição
de posteres) podem ser obtidas em:
http://www.cds.ufse.br/
conbraee/XICONBRACE.html

http://www.cds.ufse.br/


INTERNET

*Conselho Federal de Educação Fisica

o recém-eleito Conselho Federal
de Educação Física já tem uma home-
page, Ela pode consultada em:
http://www.efmuzambinho.org.br/confef

Cabe-nos acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, intervir da
forma que for possível e fiscalizar.

QUEM lfAo SE COMUlfJCA ...

Dúvidas, criticas, sugestões ...não
fique ai parado!!! Aguardamos seu
contato!!!

* Victor Andrade de Melo
tel: (021)234-5923
e-mail: victor@marlin.com.br

* Neyse Luz Muniz
tel: (021) 627-2572
e-mail: neyse@marlin.com.br

* Hajime Takeuchi Nozaki
tel: (021)312-8718
e-mai1: nozaki@homeshopping.com.br

* Secretaria Nacional do CBCE
CBCE/Centro de DesportoslUFSC
Campus Universitário - Florianópolis/SC
CEP: 88040-900
e-mail: cbce@cds.ufsc.br

FICHA DE INSCRIÇÁO

( ) Sócio Estudante
( ) Sócio Institucional
( ) Sócio Efetivo/Pesquisador

Nome:

Endereço:

Bairro:

CidadelUF:

CEP:

TelefonelFax:

Endereço eletrônico:

Formação Profissional:

Instituição:

Número do ChequeIRecibo de depósito:

Banco:
Agência:
Valor:

http://www.efmuzambinho.org.br/confef
mailto:victor@marlin.com.br
mailto:neyse@marlin.com.br
mailto:nozaki@homeshopping.com.br
mailto:cbce@cds.ufsc.br


CBCE - SECRETARIA ESTADUAL DE
SANTA CATARINA
Univ. Fed. de Santa Catarina - Centro de
desportos
Campus Universitário s/n Trindade
Florianópolis SC
CEP: 88040-900
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