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CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

NOME: Jayrne Werner dos Reis
Filho de Alfredo dos Reis e de Wilma Seidel dos Reis
Nascido em 23/07/32 - Porto AlegrelRS
CPF: 003788100/06
C.I.: 10038531/06
Fone: 332.3815

DOMÍNIO DE IDIOMA
Inglês
Espanhol
Alemão

FORMAÇÃOACADÊ~CA
- Mestrado em Educação - Área de Ensino PUCI1995
- Especialização em Voliból ESEFIUFRGS - 1976
- Especialização em Basquete e Natação ESEFIIPA - 1976
- Especialização em Educação Física, Saúde Escolar e Recreação UFRGS - 1976
- licenciatura em Educação Física ESEFIUFRGS - 1955
. - 10. e 20. graus lPA - 1951

Participação em Cursos e Aperfeiçoamentos:
- Participação do 10. Congresso Internacional- Sul América de Natação - 1984
- Participação do li Curso de Pedagogia da Natação - Rio de Janeiro ;'1983
- Participação do 90. Encontro Nacional de Professores de Educação Física - Tramandaí - 1983
- Curso de Aperfeiçoamento em Natação - Bloomington - USA - 1980
- Curso da ADESG em Porto Alegre - 1980
- Curso em extensão em Natação - ESEFEX - Rio de Janeiro - 1968
- Curso de extensão em Natação em Quilmes - Argentina - 1972
- Curso de Extensão de Mergulho - PUC - 1972 "
- Curso de Extensão de Mergulho - PUC - 1973 ,
.:-Participasão da Clínica de na~açã? promovida pela FGNcom o tec-
n í co amer a cano Terry IMauI em POA!hS - 1996.
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- Prof. Titular Catedrático da Disciplina de Natação - ESEFIUFRGS até l!lsr.ço de 1996.
- Prof. de Curso de Educação Física Continuada - ESEFIUFRGS - 1993/1994
- Prof. de Curso de extensão em Natação - Cruz Alta - 1993 /95 •
- Prof. de Curso de extensão em Natação - Florianópolis - 1993
- Prof. de Curso de extensão em Natação - IPH!UFRGS - 1980 a 1994
- Prof. convidado para lecionar na Sport Hoch Schulle Kõln -Alemanha - 1992
- Prof. do Curso de Medicina Esportiva - PUCIRS - 1988 a 1990
- Prof. Coordenador do 10. Curso de Extensão de Nado Sincronizado em 1986 pela Profa. Kim ' .<:..
Van Buiskirk de IndianópolislUSA - ESEFIUFRGS - 1986
- Prof. palestrante junto aos Cen1ros Comunitários da PM de POA - 1990
- Prof. de Curso de extensão em Natação na ESEFIPM - Canindé/São Paulo - 1990
- Prof. de Curso de extensão em Natação promovido pela Ceitec - FlorianópolislSC - 1989
- Prof. de Curso de extensão em Natação promovido pela Ceitec ~Florianópolis/SC - 1988
- Prof. de Curso de extensão em Natação promovido pela FIEP em Foz do Iguaçú - Paraná - 1987
- Prof. de Curso de Especialização em Técnica Desportiva - Natação - 1978, 1979,1981 e 1983 -
ESEFIUFRGS
- Prof. do Curso de Medicina Desportiva ESEFIUFRGS - 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983
- Prof. Coordenador do Curso de extensão em Natação, ministrado pelo Téc. Americano - Thomas
Battle li - de BloomingtonlUSA - 1986
- Prof. palestrante sobre o tema "natação"em Encon1ro de Educação Física em Santa Maria-UFSM-
1982
- Prof. palestrante junto à Sociedade Gaúcha de Medicina Desportiva - "Exame médico para ingresso
em piscinas". - Porto Alegre - 1982
- Prof. palestrante do TI Congresso Brasileiro de Esporte para Todos - Tema: "Mantenha-se em forma
nadando"- Belo Horizonte - 1984
- Prof palestrante da VI Jornada Gaúcha de Medicina e Ciência do Esporte - Tema: "A respiração do
nadador"- Passo FumtolRS - 1982
- Prof. palestrante no I Congresso Brasileiro de Esporte para Todos - Tema: "Vamos aprender a nadar"
e "Natação Comunitária"
- Prof. e Coordenador de Educação Física do Colégio de Aplicação da Faculdade de
EducaçãolUFRGS - de 1957 a 1971
- Prof. Colaborador no trabalho "Metodologia para teste máximo em ergômetro específico para
nadadores"- ESEFIUFRGS - 1976
- Prof. das disciplinas de remo e pólo aquático da ESEFIUFRGS - de 1963 a 1971
- Prof. de Educação Física do Colégio Estadual Júlio de Castilhos - de 1958 a 1963
- Prof. de Educação Física do Colégio Nossa Senhora do Rosário - de 1956 a 1962
- Prof. de Educação Física do Colégio Ruy Barbosa - de 1957 a 1959
- Prof. de Educação Física do Colégio lsraelita - de 1962 a 1964
- Prof. de Educação Física do Ginásio da Paz - 1956 - 1984
- Prof. de Educação Físic~ do Colégio Pastcr Dohms - 1972 a 1976
-Prof. de Eôuc , ]'1sica do Colegio Champagna t - 1960 a 1962.

Trabalhos Publicados:
- Tese - A Educação do corpo na vida adulta mediante a prática sistemática da natação - 1995
- A natação na sua expressão psicomotriz - Sagra - 1981
- Exercícios e habilidades aquáticas - Sagra - 1988



Cargos e Funções exercidas na UFRGS:
- Pró-Reitor da PRUNI em exercício - Fev/95 a 30/0:;jJ5
- Diretor do DELARlPRUNI
- Membro nato da Congregação ESEF/UFRGS
- Membro do Colegiado do Depto. de Desportos ESEF/UFRGS
- Membro do Conselho Departamental ESEF/UFRGS
- Chefe do Depto. de Desportos - 1989
- Membro da Comissão do Curso de Especialização em Educação Física, Saúde Escolar e Recreação -
ESEFIUFRGS - 1976
- Coordenador e Diretor do Centro Olímpico da UFRGS por quinze anos
- Diretor da ESEF em exercício por várias vezes
- Vice-Diretor da ESEF/UFRGS - 1971/1975
- Membro do Conselho Universitário - 1971 a 1975
- Membro da ComcarlESEF - 1970/1971
- Diretor das Colônias.de Férias da UFRGS por vários anos

Atividades junto' ao MEC:
- Membro verificar indicado pelo DAUIMEC - para verificar instalações de Escolas de Educação

. Física: Rio Claro (SP), Ribeirão Preto (SP), Jales (SP), Bagé (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Novo
Hamburgo (RS), Cruz Alta (RS), Santa Rosa (RS) e Ponta Grossa (PR).

Credenciamento:
- Registro no :MEC - Direitos Autorais
- Parecer 402/79 do CFF - reconhece o Prof. como "Pessoa altamente qualificada em Natação e Prática
Desportiva", tendo permissão para lecionar em Cursos de Pós-Graduação.
- Membro do Superior Tribunal da Justiça do Desporto Escolar Gaúcho.
- Membro Integrante da Comissão do DED/SEC para a escolha dos Professores Beneméritos da
Educação Física.
- Professor Benemérito do Desporto Escolar - DED/SEC-RS.
- Professor homenageado de honra por várias vezes.
- Professor Paraninfo dos fonnandos da ESEF IUFRGS por várias vezes.
- Membro do Conselho Técnico da Federação Gaúcha de Natação.
- Presidente do Panathon Clube de Porto Alegre - 1980-1981
- Diretor de natação da FOGE.

Títulos Técnicos Profissionais: -,
- Técnico de Natação da Sociedade Aliança de Novo Hamburgo - de 1958 a 1971
- Técnico de Natação da Sogipa - 1957 a 1958
- Técnico de Natação do Grêmio Náutico União - 1955 a 1956
- Técnico da Seleção Gaúcha de Voliból.
- Técnico da Seleção Gaúcha de natação.
- Técnico campeão de natação do Interior - 1960 a 1971
- Técnico penta campeão de voliból estudantil do estado - 1966 - 1970
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Títulos esportivos como atleta:
- Campeão citadino-categoria Master
- Sócio grande laureado do Grêmio Náutico União
- Campeão estadual de natação, categoria adulto - 13 vezes
- Campeão estadual das classes: principiante, novíssimo, júnior e senior.
- Campeão estadual de natação - categoria - petizes, infantil, juvenil, júnior, juvenil senior, aspirante.
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PALAVRAS DO PROF. FRANCISCO FERRAZ - REITOR NA INAUGURAÇAO
DAS NOVAS SALAS DE AULA DA ESEF .

Sr. Diretor da Escola Superior de Educação Fí-
sica, Prof. Mário César CasseI, Senhores Membros dos Conse-
lhos Superiores da Universidade, Senhores Pró-Reitores, Senh~
res Coordenadores de Projetos, Senhores Chefes de Departamen-
tos, Senhores Coordenadores de Comissões de Carreira, Senho-
res Ex-Diretores da ESEF aqui presentes, Senhores Professores,
Senhores Alunos, Senhores Funcionários.

Esta é a terceira ocasião em que compareço de
gravata a esta Escola desde que tomei posse como Reitor. Em o~
tras oportunidades dispensei o uso da gravata e pretendo con-
tinuar a vir aqui dispensando o uso deste adereço do vestuá-
rio. São três ocasiões, todas muito gratas para a Escola e p~
ra a minha administração.

Aqui entreguei a primeira obra dessa adminis-
tração: o módulo de musculação, graças a recursos que, com
grande rapidez, obtivemos do Ministério da Educação. Consegui
mos entregar, também num período de tempo reduzido, um equip~
mento que havia sido obtido pela Escola mas carecia do espaço
físico adequado para a sua utilização.

Retornei em novembro para discutir, numa reu-
nião com os colegas professores, alunos e funcionários, alguns
problemas dessa Escola. Um destes problemas, talvez o mais
crônico, como muito bem registrou, até recorrendo a descrição
histórica, o Senhor Diretor, era a questão das salas de aula.
Naquela ocasião, eu assegurei que em 1986 iniciaríamos as au-
las em espaços finalmente condignos com o trabalho aqui desen
volvido.

E hoje, a terceira vez em que retorno de grav~
ta, venho com satisfação assinalar, num ato simples e modesto,
que esta realização foi completada dentro de um prazo adequa-
do e na forma mais certa, porque contou com a colaboração de
todos os setores que estiveram envolvidos.



Recebo com muito orgulho as palavras generosas
do Senhor Diretor em relação aos membros da equipe da admini~
tração da Universidade que vem procurando, com muito esforço,
com muito denodo, acertar.

Sempre tenho dito que não há de nossa parte o
sentimento de que acertamos sempre, mas há a convicção de que
um esforço muito grande é feito no sentido de acertar, de cor
riqir, de sacudir a nossa Universidade, de provar para nós
mesmos a enorme potencialidade, a enorme capacidade que pos-
suímos e ainda estamos por ativar.

E esta Escola é um exemplo.
Sinto-me particularmente ligado à ESEF. Ao lon

go dos anos tenho vindo praticar, de alguma forma, um esport~
Esta é uma área em que me sinto atraído por muitas amizades e
na qual tenho a convicção de haver participado de algumas rea
lizações importantes.

A drenagem desta zona foi feita a muitos anos
atrás, quando eu ainda era Pró-Reitor de Planejamento; também
a construção das quadras externas, que ainda hoje são utiliza
das e a conclusão das obras da piscina olímpica, um orgulho
para todos nós. Mas sempre chamou-me a atenção na ESEF algo
que, embora ocorra tembém em outras unidades, aqui transpare-
cia de maneira mais dramática. Aqui se manifestava dramatica-
mente o esforço acadêmico dos nossos professores e funcioná-
rios para trabalharem com denodo e idealismo em situações, r~
conheço, mais precárias do que em outros setores da nossa Uni
versidade.

No entanto, mesmo dentro dessas situações ex-
tremamente precárias, aqui se desenvolve um trabalho de ensi-
no, de pesquisa e de extensão que enobrece a nossaUniversida-
de.

Ao mesmo tempo em que estou aqui, participando
desta inauguração das novas salas de aula, quero cumprimentar
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os professores e os alunos que irão usá-Ias.
Quero registrar o meu reconhecimento pela pa-

ciência, pela compreensão e pela dedicação que tiveram de tra
balhar nas condições precárias que assinalei, de certa manei-
ra preservadas, ao lado desse prédio naquelas improvisadas s~
Ias de madeira que foram sede da nossa ESEF durante tanto tem
po.

Quero ressaltar que aqui nasceu um laboratório
de pesquisa de exercício amparado um conjunto de professores
cujo acervo de publicações, trabalhos e artigos científicos
em revistas internacionais é vasto e respeitável. Pois este
conjunto até hoje ocupou um espaço improvisado, o anexo de um
ginásio.

Aqui recolho, portanto, uma lição muito impor-
tante: embora as condições materiais condicionem, e muito, o
nosso desempenho acadêmico, este desempenho não depende delas.

Mais cedo ou mais tarde nós conseguiremos fa-
zer com que todas as atividades da Escola Superior de Educa-
ção Física, todas as necessidades de cada setor, tenhamcorre~
pondência em espaços físicos adequados como este que hoje es-
tamos inaugurando nas novas salas de aula.

Agradeço as palavras generosas do Senhor Dire-
tor e congratulo-me com toda a comunidade da nossa Escola Su-
perior de Educação Física que seguramente terá na data de ho-
je um dia significativo para lembrar como uma data importante
dentre as muitas outras que já possui.

Muito obrigado.


