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Senhor Diretor:

o Diretório Acadêmico desinEscola SUP.-
rio r d Educação Física vem pelo pres nte dar-lh conhecirn~nto do que fi-
cou decidido era reunião rea.lizada neste Último firo de semana co os !"e~1T.l

sentantes dos Diretorios AcadAmicos d Educação Física do ihterior do Es-
tado à resneito da r alização dos VI JOGOS UNIVERSIT 108 GA CIlOS DE EST.,!
DMJTES DE ~vUCAÇIO F SICA t Dr vistos nara setembro d~ste ano.

Contor e notícia lhe trans i tj.d~ '11'91' -

balrnonte, hatilar.lOO recebido do Diretór10 Acadêmico da BSE:f.'d.eSanta -taria.

um convite para. atrocinar os os JUGF~Fs deste ano, pois a ESEli' de Passo

Fundo, res 'Jonsável ;')t!la r~o.llzação dos VI .TUG"7EFt informara de. i.posnibi-

lidade de r~izá-lo. Após contato co~ diversos al1mos d~ nossa ~scola e ~
ryiniôes de alguns professores, convocamos uma reunião co~ tódvS os rer..~e'"
eentarrtes de DAs/ESgFs nara deba ter quem realizaria os J'ogos ~n:i.restar
nossa vontade em promove-lo este Bl10. Contando co n a presença de aleuns

4t colegas desta ~scola, esta Presidenc1a e os rapres ~tant s do int rior do
notado ( Passo "Fundo, Santa Cruz, Cruz Alta, P lot9.o, Senta 1·1aria e :PA) ,

al'm da pre3 nça do Professor Mário Cesar CasseI, oor unan1 idad~ de votos
decidiu-se ryelar al1za~ão dos Jogos em Porto P~egre, além de algm'~s alt
rações no Pegulamento e n.cl'~scenta.r ")ara este anO"'9 od'lidades de Judô,
Nata.ção, Rítmica Desportiva e Ginástica Ol! pica.

Entenden~o que os obj t!vos dos Jo ~
gos são, aléo de medir o espírito comp t1tivo dos futuros professores d,

Educação Física; o desenvolvimento t~cnico do desporto em nosso Estado ;
ti. troca de idéias sobre a. prát1c&. obriet1tórh~ da educacão rísica em todos

os níveis de ensino, conforme noroa do @overno Fed ral; a a1'!l'!11iaGão do /
mercado da trabalho na área da educação física >Toporcionado nela gover -
no; a criacão de novas escola d educação física no Estado; e intercã bia
cultural entre estudante de Educação F!sica.



Acreditamos que a realização do VI J]!

GEEF ~m nossa Escola muito contribuirá para a nossa foroa~ão profissional,
p~oporcionado aos alunos de nossa ESEF ex l.ente 1d~ia de co~~etiçõ~s dest
nivel, além de aba rvar os diversos níveis de ca~acidad dos colegas acadÂ

_

mieos dê outras Escolas.
Sem maiS, na certeza do pod r contar

com sue. colaboração, aproveita os o eusejo para r iterar a Vossa S nhor1a,
nosso ?rotesto da mais alta esti a o distinta consideraçno, j~~tam~nte com

,e as nossas cordiais
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