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Ao .... ..... 

O Diretório Academico vem por me10 desta manifestar sua veemente 

desconformidade com a indicayao do professor Daltro Miguel Keidann para ministrar a 

disciplina EFI - 02213 História da Educayao Física. 

Pretendemos superar questoes de ordem pessoal e sustentar nossa justificativa com 

base nas seguintes consideray6es: 

- As experiencias ocorridas anteriormente (95/1) na disciplina EFI - 02205 Metodología da 

Pesquisa em Educayao Física , onde infelizmente nao foi elaborado nenhum registro oficial 

por parte dos alunos (erro histórico do movimento estudantil que com o presente manifesto 

pretende comeyar a corrigir) com relayao a atuayao do referido professor no que diz 

respeito a sua pontualidade, critérios e instrumentos de avaliayao, enfim o pouco 

comprometimento com um ensino de qualidade. 

- Por nossa reivindicayao já ter sido reforyada pelas discussoes ocorridas no Conselho 

Departamental sobre a questao da habilitayao do professor para ministrar a disciplina 

História da Educayao Física e a própria importancia destapara o currículo. (ver ata número 

039, de 09.12.94). 

- Em definitivo, é motivo de preocupayao dos estudantes desta Escola, o nível e o espayo de 

discussao existente sobre o aproveitamento de professores provenientes de outros 

Departamentos, e que prestam seus serviyos na ESEF. 

Nosso questionamento refere-se em saber se, durante a indicayao do referido 

professor para a disciplina, houve preocupayao em algum momento com a qualidade de 

ensino, tendo em vista a fundamental importancia da referida disciplina para urna formayao 

histórico-critica dos futuros profissionais de Educayao Física. 
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Com isso, gostaríamos que esta índicayao fosse reestudada contemplando nossa 

preocupa~ao, e para isso sugerimos nova indíca~ao pois sabemos que existem profissíonaís 

melhores qualíficados para esta área dentro de nossa instituiyao. 

Atenciosamente 

-~DAPH 


