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CltNCIA~) 00 ESPORTE

SECRETARIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

ano 4 - n. 4 .-setembro-outubro de 1998

I CON6RESS10 ESTADUAL

DE ,ED~CAÇÃO FÍSICA/CIÊNCIAS DO-ESPORTE

Estamos às vésperas da realização do primeiro congresso da Secretaria Estadual do
CBCE no Rio de Janeiro. É bem verdade que este não é o primeiro evento cientifico organizado
por nossa entidade. Por exemplo, na gestão da profa. Fernanda Paiva foram organizados três
Fóruns de Debates. Depois disso, algumas palestras e encontros também foram realizados,
inclusive a Jornada Pré-Conbrace, já durante ao nossa gestão, em setembro do ano passado.

. Desde o _inicio, contudo, tínhamos a proposta de organizar um evento de maior porte,
que pudesse mobilizar um. número maior de pessoas, discutindo uma temática de grande
interesse para os associados e procurando inclusive trazer convidados de outros estados.
Assim, esperamos que nosso Congresso Estadual possa atender aos anseios dos sócios do
CBCE no Rio de Janeiro, oportunizando sua participação em discussões de qualidade. Além de

- ,

tudo temos uma grande motivação: a comemoração dos vinteanos do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte; duas décadas de serviços prestados ao desenvolvimento cientifico de
nossa área de conhecimento e, porque não dizer, também ao nosso pais

Pensado a princípio para um público eminentemente do Rio de ..-Janeiro, ficamos
agradavelmente surpresos ao receber contatos de muitos colegas de outros estados. Professores
e .estudantes de pelo menos cinco outras localidades manifestaram. o interesse e estão se
organizando para comparecer ao nosso evento. Logo, temos a- expectativa de que o Congresso
possa realmente ser um momento ímpar para reunir os interessados na Educação
Física/Ciências.do Esporte e fortalecer nossa.entidade no Rio de Janeiro. A temática (formação
profissional) e a qualidade dos palesírantes convidados prometem.
. Não tem realmente sido simples organizar nosso evento estadual. As dificuldades
financeiras têm sido muitas, mas em nenhum momento temos desanimado. Graças ao apoio do
Núcleo de Estudos Pedagógicos em Educação Física, Esporte e Lazer (Universidade Federal do
Rio de Janeiro), do Centro Acadêmico de Educação Física 'Alberto Latorre de Faria'
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), do Centro Acadêmico de Educação Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional do CBCE, temos conseguido
avançar em nossa organização e esperamos oferecer a todos os colegas um congresso simples,
mas de qualidade. ,

. Agora para que tudo aconteça falta o principal: sua participaçãoll! E você? Vai ficar de
fora? Mais uma vez convidamos e esperamos todos os colegas nos dias 17, 18 e 19 de
setembro, nas dependências da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de

r Janeiro (campus rui Praia vermelha). _Então vamos lá, comecesua participação divulgando esse
evento de sua Secretaria. E não esqueça: estainos te esperando!



I CONGRESSO ESTADUAL DE 12h30min. às 14 horas: Almoço
EDUCAÇÃO FtSICAlCIÊNCIAS DO

ESPORTE' 14 às 16 horas: Mini-cursos

Data: 17, 18 e 19 de setembro de-1998 16h30min. às 18h30:rllin_:Reun.Institucional

Local: Univ. Federal do Rio de Jarieiro _ Noite: Festa de 20 anos do CBCE
Fac.Educação-Campus da Pr~ Vermelha

Tema: A Formação Profissional em EFICE

Prearamacão:

17 de setembro (quinta-feira)
9 às 11 horas: Mesa Redonda
A formação profissional em EF/CE:
balanços e perspectivas
Profa. Dra_ Celi N. Zulke Taftàrel- UFPE
Prof. Dr. Lamartine Pereira da Costa - UGF

11 às 12h30min.: Comunicações Livres

12h30min_ às 14 horas: Almoço

14 às 16 horas: Mini -cursos

16 às 16h30min.: Intervalo

16h30min. às 18h30niin.: .Painel -
A pesquisa no âmbito daformação
profissional: da tniciação científica àpós-
graduação . ..
# A iniciação científicana formação
profissional em Ef ICE .-
Profa. Ms. Silvana Vilodre Goellner - UFRS
# As pós-graduações stricto sensu e.Jl _
formação de pesquisadores em EF ICE
Prof. Dr. Hugo Lovisolo - UGF .:
# O papel das pós-graduações /ato sensu
Prof Ms. Eugenio da Silva Correa -
UCBlUnESa.

18 de setembro (sexta-feira)
-9 às 11 horas: Painel
Inovações na formação profissional em
EFICE: algumas mudanças curricu/ares
# Os cursos de formação-de tecnólogos
Prof. Ms. Guilhenne Pacheco -UGF
# O bacharelado em EF ICE
Profa. Sônia Leitão C. Figúeiredo - UFRJ
# A licenciafura em EF -
Profa. Dra. céu N. Zulke Taffarel- UFPE

. # Ocurticulo profissionalizante ,.
Prof.Dr, Luiz Alberto.Betista - VERJ

-. .,.; As inscrições podem ser feitas no dia .
do evento ou por correio. No caso da
utilização do. correio, a- ficha de inscrição. e
uma cópia 'do guia de depósito da taxa de
inscrição devem sei enviados para o seguinte
endereço: _
* -Secretaria do I Congresso _Estadual de '

, Educação Física/Ciênciasdo Esporte - alc de
_ I - Nevse LUzMuniz - .
IR~Dra .. Souza-Soares, 41 - Fonseca>-

Nit~i - Rio de Janeiro; CEP: 24130-220.
_;0 númeroda Conta para depósitoda

. taxa de- inscrição é:-UNmANCO -- agência
0938 - clc n. 104475-0 (em nomç de Neyse
Luz Muniz). .
Taxas-de inscriçÍ1cr (com direito a um mini-
curso).,
SócioadoCBCE (em dia) - gratuito
Não SÓé~OS- R$ 15,00

19 de setembro (sábado)

9 às 11 horas: ComunicaçõesLivres

11 às 12h30min.: Mesa Redonda
Aformação e o preparo para a realidade
profissional -.
Profa. Dra. Suraya Parido - UnESPI Rio
Claro
Profa, Ms, Neyse Luz Muniz - UFF

Mini-cUTSOS:
1.Aformação em EF/CE para a escola
Profa. Ms. Silvana Vilodre Goellner - UFRS
2. Aformação em EFICE para o esporte
Prof.Ms. Hajime Takeuchi Nozaki - UFJF
Prof Ms. Alvaro de A. Quelhas - UFJF
3. Afortnação em EF/CEpara o Jazer
Prof. Ms. Victor Ade Melo ---PPGEFIUGF
Profa. Ms.Ângela Bretas - UFRJ _
4. Aformação em EF/CIf para ofitness
Prof. Ms. Jefferson Novaes - UFRJ - .
5. Aformação emEFICE para a dança
Profa, Ana -Julia Pinto Pacheco - PPGE/UFF

Inscrições

i_ i



NOTíCIAS DA SECRET ARIA~ .

CBCE NA SBPC -1

A 'Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) é uma das
mais antigas e importantes entidades
científicas brasileiras.· Hoje ela reúne as
principais entidades das mais diversas áreas
de conhecimento, inclusive o CBCE.

Pois desde julho, o CBCEIRJ tem um
representante na Secretaria Estadual daquela
instituição.

Esperamos que com um representante
no Conselho Consultivo possamos contribuir
também com a construção daquela
importante instituição, bem como aumentar
as possibilidades de articulação de nossa
entidade com colegas de outras áreas de
conhecimento.

CBCE NA SBPC - 2

A SBPC, entre outras iniciativas,'
publica o Jornal da Ciência, onde procura
reunir diversos pontos de vista sobre o
desenvolvimento cientifico no Brasil, bem
como divulgar publicações e eventos. Nosso
Congresso Estadual foi lá divulgado no mês
de agosto. Mais uma possibilidade de tomar
conhecido o CBCEJRJ!

CBCE NA SBPC..; 3

No .mês de julho foi realizada em
Natal (Rio Grande do Norte) a 500 Reunião
Anual da '3BPC. Além de uma programação.,.
cientifica especifica, o CBCE realizou a já
tradicional reunião de Secretarias Estaduais,'
onde se discutem os rumos. da entidade e se
encaminha a organização do· Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte.

Nossa Secretaria Estadual esteve
presente com dois representantes e participou
ativamente das discussões.

XI 'CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE - 1999 -

Na Reunião de Natal foram tomadas
as primeiras iniciativas e decisões relativas
ao nosso evento maior: o Congresso
Brasileiro de'Ciências do Esporte.

Em 1999, o ConBraCE será realizado
na cidade de. Florianópolis (Santa Catarina),
entre os dias '12 e 17 de setembro, sendo
organizado pelo CEFDIUFSC.

A teniática central será: 'Educação
Física/Ciências do Esporte: intervenção, e
conhecimento'. O evento será. constituido de:
1 Conferência, 4 Mesas Redondas, 12
Grupos de Trabalhos Temáticos (GTIs), 2
Sessões . de . Pôsters, . 2 Assembléias,
Seminários Introdutórios (temas a definir),
além das reuniões instituciouais.

Em breve estaremos enviando
maiores informações

CONGRESSO REGIONAL DO CBCE

Também na Reunião da SBPC
começamos os contatos e as articulações
para realizarmos o 'I Congresso Regional do
CBCE - Região Sudeste'. -

Juntamente com os companheiros de
Minas Gerais, São Paulo e Espirito Santo,
pretendemos _ realizar tal evento ainda no
primeiro semestre de 1999, provavelmente
em Campinas, com a temática central ligada
ao ConBraCE. .

Em breve enviaremos maiores
informações.

RBCE -NORMALIZADA

Depois .de uma -periodo . de
dificuldades econômicas, a Revista
Brasileira de Ciências do Esporte recupera a
periodicidade.

Os associados já devem ter recebido
o número 1 do volume 19, com os anais
resumidos do último ConBraCE. Além
disso, o próximo número já esta na gráfica e
em breve deve chegar aos nossos sócios.

Por favor, quem ainda tiver
problemas com o recebimento das revistas,
entre em contato com a Secretaria Estadual.

PL 31/98 APROVADO

Foi aprovado no senado, no dia 13 de
agosto, o PL 33/98, que regulamenta o
profissional de Educação Ftsica e -cria os
Conselhos Regionais e Federais. Logo que.
tivermos maiores informações enviaremos
aos nossos associados.



INFORMAÇÕES GERAIS

CONGRESSOS

* Setembro
Data: 28 à O1 de outubro
II Seminário Internacional de Atividades
Físicas para a Terceira Idade
Local: Universo do Estado do Rio de Janeiro
Informações: Edmundo Drummond
e-mail: drummond@marlin.com.br

* Outubro
Data: 9 a 13
ICongresso Latino-Americano
IICongresso Brasileiro de Educação Motora
Local: Foz do Iguaçu - Paraná
.Informações: (019) 7888594
e-mail: motoraü@fef.uniCàmp.br
http://WW-W.unicamp.hr/fef/eventos/motoraiil
principal

'* Outubro
Data: 15 a 17
TI Congresso Sul-Matogrossense de
Atividade Física - Educação e Cultura,
Saúde eCorporeidade
Tema: a atuação do profissional de atividade
física - seus significados sociais
Local: Campo Grande - Mato Grosso do Sul
JnioIDlllçôes: (021) 2845648 (Angela/André)
,(067) 7425316 ou 7426329 - ranlal219

* Outubro
Data: 26 a 30
V Congresso Mundial de Lazer
Tema: Lazer em uma-sociedade' globalizada -
inclusão ou exclusão
Local - São Paulo
Informações: (011) 50803000
e-mail: leisure@sescsp.com.br

'* Dezembro
Data: 14 a 17
VI Congresso de História do Esporte, Lazer e

. Educação Flsica
Tema: Caminhos, meios e estratégias para o .
desenvolvimento da pesquisa em hístoria do
esporte; lazer e educação física.
Local: Universidade Gama Filho - Rio de
Janeiro
Envio de frabalhos até 15de setembro
. Informações: (021) 599-7138 (pPGEFIUGF)
I . ~.

/

PERIÓDICOS

o prof. Nélson Carvalho Mareellino
e dois grupos de pesquisa por ele orientados
agora possuem sítios na internet:

* Políticas Públicas e Privadas de Lazer
http://www.unicamp.br/fef/grupos/pppsl~r.
htm .

Depois de 'realizarmos nosso
Congresso Estadual, ainda temos muitos
projetos para os próximos meses de gestão.
Contamos com a participação ativa de todos
nossos associados.

'Não fique ai parado!!! Ligue jál!

*Revista Pau/isto de Educação Fistca

Editor: Go Tani
Escola de Educação Fisica - USP
Av. Prof. Mello de Moraes, 65
CEP: 05508-900
São Paulo- SP
tel: 011-8183092
e-mail: gotani@Usp.br

INTERNET

*·Lazer

'* Lazer e Educação
http://www.unicamp.brifef/gruposllazeredul
lazer.htm

A SECR.ESTADUAL mAo PARA!!!
ENTRE EM CONTATOn

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

,. Neyse Luz Muniz
tel: (02'1) 627-2572
e-mail: neyse@marlin.com.br

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

mailto:drummond@marlin.com.br
http://WW-W.unicamp.hr/fef/eventos/motoraiil
mailto:leisure@sescsp.com.br
mailto:gotani@Usp.br
http://www.unicamp.brifef/gruposllazeredul
mailto:victor@marlin.com.br
mailto:neyse@marlin.com.br
mailto:nozaki@homeshopping.com.br


Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1998

AOS COLEGAS DO COLI~GIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO
ESPORTE

Caros colegas,

A Regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência pretende que nosso estado retome sua
representatividade no cenário acadêmico nacional. Atualmente somos poucos
filiados e menos ainda os que estão com suas anuidades quitadas. Sempre é
bom lembrar o papel fundamental da SBPC para a ciência e tecnologia
brasileiras.

Para os sócios existem promoções na assinatura de revistas,
seguro saúde com desconto especial, direito imediato a receber o Jornal da
Ciência ( e o JC -Eletrônico) e outras que serão anunciadas em breve.

Mas o mais importante de tudo é fazer parte da maior sociedade
científica do país e aquela que representa toda a comunidade de profissionais
voltados para educação e desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil.

Complete a ficha de filiação, observe os descontos para
assinatura de revistas e envie pagamento para o endereço da sede da SBPC,
em São Paulo. Seja bem vindo à SBPC e visite sua sociedade na internet /
através do endereço HTrp:l/W\VW.SBPCNET.ORG.B~ onde se encontra a
ficha de filiação!

Cordialmente,
.1

Adauto 1.G. de Araújo
Secretário Regional-SBPClRio de Janeiro

PS: Para qualquer esclarecimento procure-me no tel. 560-6608 r 2087.
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