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IMPRESSOS

EDITOR T~~L.

o Coligia Brasileiro de Ci€ncias do
doze anos de exist~ncia. vem contribuindo para a formaç~o de uma comuni-

que responda aos desafios impostos a~
e tecnoldgico da ~rea de Educaçâo F1sica e Esportes. O CHCI::.

a ;i<~~ , -.1 ~-rf' d c- r- '11,1-, ""'=.~_ ._ r Ç\ _ l.t •• "'- _ .1 i:,' "- _ .,

Por outro lado. o CSCE co~pffe. com outras
nacionaIS, o Forum Nacional de Entidades em Defesa da

P~b]ica. Alim dissop compffe ainda com outras setenta entidades. o Conse-
'lho de Entidades Cient (ficas congr2gadas ~ S~ciedade B~asileiF2 para

da d 0';:;·

tudantes e pesqulsacores nas açJes do C8CE? quanto para ap~o~undar a in-
S~FÇ~O de nossa entidade junto a o~tros setores organizados da sociedade

U c, V t::. y neste momentop ser aval lado e redimensionado. i:..."1.() .:::.

desafios deCoFrentes7 tanto dos atos do póde~ constituido,
n 2. 's.~ d.t i t u.de'=:. edecisJes políticas desencadeadas pelo

do CBCE a respeito de seu pap~l social e de suas prioridades neste mo-
mento histdricop impie-se a necessidade de refletir criticamente e assu
mir responsabilidades que. com cert~za7 nao est~o restritas a uma dire
toria"e~~adt~~utir estas questffesy a diretoria do CBCE promoveu recen-
temente o Encontro de AYaliaç~oe Perspectivas do CBCE. com a participa'·

de membros da diretoria. colaboradores diretbs e membros das SecFc-
Estaduais do Esp[rito Santo7 Rio de Jaheiro~ sgo Paulo. Roraima.

Santa Catarina. Goiis~ Alagoas € Minas Gerais. Convictos de que os desa-
~ comunidade cient(fica'organizada somente p od ':::1' ~~o

dos7 continuaremos na ~peracional izaçgo das metas estabelecidas critica-
mente. Contamos. para tanto. ~om a efetiva participaç~o dos ~embros do



CUCE",

, ,
INFOR~·1iES GERAI:S

o C8CE se fEZ representar nas Reuni~es do Forum Nacional de Ent idades
em Defesa da Escola Pdblica (Brasrlia' -DF/Fevereiro) e ria 503 R€uni~o
dos Reitores das Universidades Brasileiras (CRUS Belo Horizonte/mar

A Secretari~ de Cultura, Esportes e Turismo de,Campinas, SP, depois de
reestruturar as praças de esportes e centros esportivos. ela triplicou
a pOPIJlaÇ.~\ousu ár i c\ E'IYJ. 1989. I~ mudanca de enfoque em r e lacão ,,\0 e'::.,pOir",

an t es ob J et i van do un i came n t c d. comp e t iG:ãe E- ho J e entendido en:

quanto manifestaç~o cultura17 l·jgando-o a id~ia de brincadeira e jogo.
foi o que P8ssibilitou esse resultado.

Foi cancelado. ,conforme comuni'cado env1ado pelo Prof. João Bat isla An-'

Gomes Toja1. o 11 Encontro da Faculdade de Educação Ffsica da

de recursos e transição po1 rtica.

o Prof. La~rcio Elias Pereira; e~-~~e~idente e membro pesquisador do
C8CE. retorna a são Luis do Maranhão. onde desenvcilver~ suas at ivida-
des

acadêmicos e cient fficosnesta nova fase.

Realizou-se nos dias 12-13 de mar~o. o I Encontro dE Aval ia~io e Pers-'
P€ctlvas do CBCE, na UNICAMP. participaram m2m~ros da diretoria. cola-
bo~adoFes diretos E membros das secretarias estaduais. Convictos dp
que os desafios impostos ~ comunidade cient{flca organizada,

dade de todos. cont lnuaremos na opeFacionalizaçâo das metas Fedefini-
das e crititamente estabelecidas. Contamos, para tanto. com a efetiva
participaçâo dos membros do CaCE.

o CSCE vem se posicionando contr~rio ao arbítrio do Governo Co11or e



PUBLICAC3ES RECEBIDAS

APEOESP NOTiCIAS. Orgâo oficial da Ass~cfa~âo dos ProfessorEs do Ensi-
no Oficial do Estado de sâo Paulo. Destaque para o encarte LDB em Oe-
h ,:,1: e ,

abordando o assunto. visando o~erecer elementos para a discuss50 do

- SUM~RIOS DE EDUCAC30 FiSICA. Escola .de Educaç~o Física da USP. vol. 6.
nQ 6, Nov-Dez/89.

Educaçâo F[sica. SEED/MEC - Bras{lia. DF. Destaque para os a~tigos:
~Caminhos de Restauraç~o do Humano". de Silvino Santinr"A Educaç~o
F{sica e os Valores Humanos", de Lamartine Pereira da Costa e "Adoles- /' "

'~

c2ncia e Corpo". de Denise Doneda., ..~

- INFORMATHLON. 6rgâo de divu19a~~o 'da Academia Poliesportiva Triathlon.
Destaque para o informe NTreinamento e Respiraçâo". de Gabriel Munoz e

i'989.

o que oferece a Educaç50 F(sicB~ Procedimentos e ãmbitos da
Educa~~o Fis~ca. ~erspectivas da Educa~~o Frsicap Bibliografia B~sica

a P~dagogia da Educa~go F(sica. Interessados devem escrever para
Inst ituto Nacional de Educaçgo Física de Catalunya

C/Sant Mateu. s/nQ, Espluges de Llobregatp BarcelonapEspanha.

COMUNIDADE ESPORTIVA BRASILEIRA E ESPORTE7 EDUCACZO FiSrCA E CONSTI-
TUIC;{~;Ou CND/MEC. E;emplares 2 informaçBes Junto aoCND. Setor de Au-

- REVISTA BRASILEIRA DE CIiNCIA E MOVIMENTO. Vol. 4. Nº i. Janeiro 90.
Orgia de divu19a~io ~ient{fica da FEC ABC 2 do CELAFISCS. Rua Amazo-
nas~ 2000 - CEP: 09540 - sio Caetano do Sul~ SP.



EVENTOS

------------------------------------------------------------------------
NOME LOCAL./DI~TA INFORMACõEf:;

------------------------------------------------------------------------
SPORT M"" Th~ third Guebec - Ca n a d á .

Mill~nnium - Simpdsio
Internacional

21-25/05/90
Un ivelr s i t é LaVe,".I

Quebec. QC. Canadá
G ik 7P4

-----------------------------------~-----------------------------7------
World Congress on Finlândia The Finnish Society for
Sport for Ali 04-07/06./90 Research in Sport anel

Ph~sjcal Educat ion Sta-
d i on , .b:JFnipoFFc1.<:'v· SF

~\
I

00250 Helsinkê, Finland
<:« _._--.-._---_ .._--------_._-----------------_._---------:-------.---------_._ ...------

11 Curso Internacional Alr eq I.i ipa - P el' l.! Instituto Superior Peda
de Educacion Fisicap 29-31/07 e 9Óg ico Mn rí!JnC)~·~

Medicina y Deporte 01-03/08 de 1990

_.- - - - __ - __ - - - - - '--._- - __ - - .__.. - - - _._0_- .__ o ••••••• _ ~._ ._ •• • __ ••••• _ •• ._

III Congresso Brasilei-
ro de Informática em

Gramado - RS Tel: (052) 31-2355
08~:í.i/iO/90 Ramal 64 e 70

XIII Reunião Anual da
ANPED <Associação Na-
cional dE P6s-Gradua -

BElo Horizonte/MG Te1: (0512) 27-5933
15-19/10/90

ç:âo e Pescl'J.isa €·m Ed u+ FIVu P:a.IJI0 Gd.ma

c ac ão ) Porto Alegre - RS

XIII COng~e5S0 Paname- BO!=1otá Colômbia ACPEF Cal1ei6
1.991 NQ 9-64 - OF. 408

Apartido Aereo NQ1465

-----~---------------------~---------------~-~--------------------~-----
Educaç~o F{sica= Com-
pro~iss6 com a nova dé-

Te1: (0512) 25-0424
07-1 2/04/'"?O'

-------------~--------~-------------------------------------------------
....,.



I:::,-'

IQternational AIESEP
--------._----------------_._------_._---------------------------_._---------

Wingate Institute

Diversification of
Physical Education and

l<::.ra.el

i ~;-22/()4/9() Wingate Post Office
Lsr ae l 42.902

---------------------------------------------------------------------_._-. .

FEF _: UNICAHPWORKSHOP - Perspectivas
Bio-Culturais no cresci-
mento e desenvolvimento
de crianças de baixa ren-
da

FEF - UNICAr-íP
Campinas - SP
16-1'9/04/90

cional de Educaci~n-Fisi-
VIII.ConfeFincia Int~~na- Costa Rica~ sgo Jo-

,se
ca. Recreacidn y Deporte
para Personas Descapacita
o a s

23-27/04/'lO

CaIxa Postal 6134
CEP 13.081
C"l.mp i li as _. E;P

Universidade de Costa r
R i.c a

PIPB.rt ad o

I Seminário de Educaçgo
-~----------------~--------------------~----~---------~-------------~----

Inf"orm;::u;,õEs= (0:1.'/:?)

F(sica ESPEcial da FEF-
UNICAMP

XVII ~impdsio Interna-
cional de Ci~ncias do

Internatlonal Congress
UYouth. Leisure and Phy-

UNICAMP - Anfitea-
tro da giblioteca
Central
~:5-26/()~1./9()

07- iO/O~:;/90

Caixa Postal 268
CEP 09501 -- SC·S

P'au 1o

Vrye UniveFsiteit
8russels. Hilok. P.
DeknoR, ..Pleinlaan 2
B - 10.50 ~8ruzelas-

DOCUMENTOS RECEBIDOS

- Relat6rio Institucional da Secretaria Especial de Ciências e Tecnclo-



--~-~._---

ro

ria €x~cutiva do CNPq no ano de 1989. Esses investimentos ~oramviabi-
"1 í zad os a par t ir d as anã 1 i ~,e$ de méri to € 1aboradas pe 10s ~Is~.es",or·~::-~;
Cientí~icos do CNPq.

"Documento de Vitdríau• s{nlese doSimpcisio Estadual de Educa~~o Fisi-
ca para Pessoas Portadoras de Defjci&ncia. Os interessados devem e~:;'"

C I" E'VET . Pal~ a eEFD ._.UF:ES - ~"v'. FET nan do Fel~rar i. s./f'!º _.Cc\mp us Un j ver ...
sit~rio Goiabeiras ~ Vit6ria7 ES - ctp: 29.000;

Lei NQ 7.752. de 14/04/89~ qUe disp;e s6bre bene~rcios fiscais na area
de imposto de renda e outros tributos concedidos ao desporto, bem como
FesoluçZes complementares.

Textos advindos da 50ª Reuni~o do Conselho de Reitores das Universida-
des~Brasileiras: "A Universidad~ s o Desenvolvimento Cient {fico e Tec-
noldgica". de Evandro Mirra: HO Principio da Indissociabilidade do En-
sino e da Pesquisa". de Niuveniu Paol i; nUnivers~dad2Y Cidadania e AI

de Magda Soares; nA Universidade e a SociEdade
de AltenfeIdeF Silva; "Universidade. Ci&ncia 2 CivilizaçâoN

•
J ...«s »:

Giannotti; uA UnivEFsidade E a Cultura Brasileira". de Jos~
Henrique Santos: "U~iversidadeT Estado e Sociedade na Dic~da de Noven
ta: Subsidips para o DebatE". do CRU8.

Relat6rio da participaçâo da FBAPEF (FEderaç~o Brasileira das
no Forum Nacional de Entidades em Defesa da Escola P0blica
apresentado por Meil~ Assub Linhares.

e Apoio ~ Ci~ncia e Tecnologia" e HSuGs[dio~ para uma PoI I

tica Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecno16gico". da Secre-
taria Especial de Ciªncia e Tecnologia da Presidªncia da Rep0blica.

SECRETARIAS ESTADUAIS

SEC/EsriRITO SANTO: recebemos da Secretaria do CBCE/ES atas das reu-
nioE''=. onde foram definidos os membros da diretoria que ficou
C c' n <;'. t i t '1 i d <:l. ~

F E"ir F e i Ir :::\ Neto; Te':=,o u V' e i r o: F ,;.b i o L.u iz Lo IJ.r E i r o. F o j C I' c;d e n c i "I. d o P E' 1."I.
SEC/ES Q Prof. Moysés dos Santos J0nior. O endereço da SEC/ES~: Rua

CEP:
29.060 - Vitdrja~ ES - Tel: (~27) 325 6259.



DE JANEIRO: a secretária do CBCE/RJy Profa. Fernanda Paiva.

- " ~SQ do vIII Forum de Debat~s da SEC/RJ". A Fernanda e o AlcJandro par-
de uma reunigo ,com a presidente. o diretor financeiro e ~:\

do cseE, ocorFida em

SFC/RJ a diretoria. Recebemos ainda o 8~let im da SEC/RJ. NQ 2/Dezembro
Fn'"

c ()n t: ir O R C (;) i C):1 a 1 Sude~te dD CBCEv, previsto para o 29 Semestre deste

e tratou de assuntos de interesse do C8CE Junto ~ UFPEp colabor'Qu com
Jiscuss5es na SEC/PE • I. •a respeItO ao apoIo a eventos cient(ficos

/Ô "

estado. Em maio sEr~ realizado em Pernambuco um Seminário on~2 estarâo
presentes membros do CaCE.

StC/M~RANHZO: recebemos ao secretirio da SEC/MA7 Luc{dio Rocha Santos,

pela UFAL e firmado com a UFPE. UNICAMP e Lineburg <Alemanha). O CBCE

s~~or2~ a ser real iza~o em Agosto em S~o PauIop com a part icipaçâo do
F~of_ Reincr Hildebrandt.

Os novos S2c~Etirios s5G: Prof Antonio Passos Lim~ ~ilho e Prof. Luiz
,.J(J·:~.é de Carvalho. O novoendere~o é: Departamento de Educaçâo F(si-

- BR i04/Norte. Km 14 Campus A. C. Sim~es - T ab IJ. 1 E.~i F o

dos ~aFtins - Maccici. AL - CEP: 57.0007 Tel: (082) 324 1416."

SEC/MINAS GERAIS: recebemos corrcspond&ncia da SEC/MG relatando esfoF''''
~os do Secretário José 011v&ncio para implcmcntar 6ri2nta~5es da Olre-

Agradecemos ainda ias membros da SEC/MG que colaboraram quando
da p~rt icipa~âo do C8CE nos trabalhos junto à 50ª REU~jâo do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras ocorrida em 8elo Horizonte
Em março passarto.



•

SEC/RIO GRANDE DO SUL: a SEC/RS está or9anizCi.ndo, .iun t amc n t e com a d i>

retoria7 a participaç~o doCBCE na 42ª Reuhi~o Anual da SBPC a ocorrer
Porto AIE'~;lI'"e~ RS, em Julho d e 1.990•. Maiores contatos com A1bE'~·to

I~EPpold e Escobar. Rua Comendaddr C~minha, 250/204 - Porto Alegre? RS
_. CEP: 90.4in.,

o secFetirio do CBCE/CE. Prof. Osmar. nos enviou relat6rio

SEC/BRASiLIA: a s8c~etária do C8CE/DF~ Profa. Eliana Caram, nos enviou
para d i 'v'1J19ê •.Ç~0 .' .~ Ir I' r·'·= dE"- r c.' t (1 <= P 1 P I- ~ Ir E-r: E7-r' t ç> ""1 r- i"' J-;=_ !J ,r r, r" 'j 1 c::: • ..-'.;:,o::·v c. '.J o;J ......-.:.: • .J' -: _::> _. ._, _. 1 ._. I \.~. I I -: I! .. ,j .....1\.\ ..> q 1J. (-:-~

dispiem sobre o desporto. A SEC/DF vem acompanhando sistemat ica
atentamente os assuntos de inter~sse da entidade em Bras{lia
prestado ~poio ~s nossas reuniies de- traba1ho no DF.

E: t c-m

I \

Estiveram presentes ao "Encontro de Avalia~~o c Perspectivas do CBCEu•
nos ~ltimos dias 12 E' 13 de março. membros das Spc~ctaFias

do C8CE d~ S~o Payl0. Santa Catarina. Rio de Janeiro. Roraima.
Gerais. Espírito Santo~ Goi~s e A1a902s.

ASSUNTO~ ADMINISTRATIVOS

Sob a orienta~go do vice-presidente do CSCE e editor cicnt {fico da RB-
CE7 estâo sendo desenvolvid~s sest~es para mgntasem. editora~âo. i mo_o

pressSo e aloca~âo de recursos para a RBCE. O novo Conselho Editorial
~ composto pelos pro~essoFes doutores: Alfredo Gomes de Faria J~nior.
José Guilmar Mariz de 01 iveiraw Maria Gliucia Costa. Jorg~ Pinto Ri-
beiro. WilmaY Bal~isseraT -Neison Carvalho Marcellino e ApolSnio AGadio
do Carmo. Comp5~ a Editoria Adjunta: Rossana Valéria de Souza e Silva~

Em dlvulgarem s~us trabalhos pela RBCE poderâo encaminhá-Ias ao editor
chefe Dr. Aguinaldo Gonçalves.- CP. 6134 - CEPo 13.081 - Campinas. SP.

PEGTIVAS DO CBCE

objet~vo deste evento foi possibil itar a partiçipa~go can-
.junta dE dir€to~eSi sec~etarias e colaboFador€s diFctoS nos assuntos ad-
ministrativos do CBCE. na construçâo de Estrat~gias de trabalho.



· . Inicialmente houve uma aPFcsentaçâo do Felat6rio parcial de
~"ct /ü9·_·Pcv/90., Efi) S t:': 9 1.1 i da, t·- e ;=, 1 i ~.'o 1.1 '-' seu ma p 1cn <:>. r- i a v i s ,:\ndo a or 9 <:1.J1 i za····

~âo de tem~ticasp a serem arrofundadas Em sub-grupos de trabalho. Sele-
grl.lpo~:;"Oscionaram-se os assuntos prioritários e constituiram-se os

rpSPEct iyos grupos elaboraram felatórios sobr~ as temát icas selecionadas
para SErem apres~ntados e discutidos por todos os participantes. E ~i-

t ir dos rElatos apresentados p~los gruposw
~oi deliberada a s{ntese final por parte da diretoria. a par-

As Atividades estio sobdE prioridades operacionais do CBCE.
bil idade da diretoria e tgm um prazo para sua concretizaç~o. Sâo elas:

PEihODO
:...:: :::: ::: :--:: :=:. :::: ::: .::: ::: :::: :-::::.::::: :=: :::; :::: :::: ::.::::: ::.:::::::::::..=:: :.::: ::.: :;;: ::: ::=::.::::~::::::: ::.: :;;:::=::::: :::: :;:: -c: ::;: ::::::: ::::=~:::,.::::.:::::::::::::::::::::::=:::::: =::'_-:::.::::;::;:=.~::::::~::=: ;::;::::::: :::::=~:::::::::

1) €xpl icitaçio da ident idade do C8CE Oí m,i?·:;
01 .~mes

02 n)(~oo;;E-S

()2 !1l(,,'SES

02 rn {:;:S E: .:;

{)2 rn€-s(.::·s

2) fortalecimento da sEcretaria geral

3) a t li :::!. 1 i z ::ÕI. ç a o ti c\o::. c o b j" a n c d. S

4) auto-sustenta~~o da RBCE E' BBCE
5) encaminhamentos dos próximos congresscis
,1:. ) dinamiza~~G da rela~~o com as SE'Ci--E::-ta -,

rias com ênfase nos processos eleitorais

j) aval iaçâo da execuçao desta proposta
:::: :::: :::-: :::: :::: :::;:::: :::::.-:: ;::: ;::;:.=: ;;:: ::::: =0:::: :1:: ::;::::: :::::::.:::::::::;-: :=::=: :::: :::: ::: =:::.:::::: :::: rr; :::::::::= ==:::::::::::: ;:; :::: ::::;:;:;:=::: =.=== :=: :::: :::::= =::::::.:::: ::::::::::::;:;:::::::-:== c: ::::;::;

\.-'c•.l.ter··

9uinaldo

L i no

Lino

c~minhadas essas diretrizes de acordo com as possibilidades e realidade
dos S2US estados. Qualquer esclarecimento poderi ser encaminhado para a

sileiTO de Cignci~s do Esporte - DIFetoria 89/9í~
o 8BCE ~ uma publ icação sob a responsabilidade do Col~gio Bra-

- Presidente: Celi NElza Zl.llke Taf~aFel
Vice Pyesidente: Aguinaldo Gonçalves
Diretor Administrativo: Gabriel Munoz Pala~ox
Diretor CiEntifico: Valter BFacht
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- Diretor de Divulgaçâo: Alfredo Gomes de Faria J~nior
- Diretor de Finan~as='Lino Castel1ani Filho

Editores do Bolet im Brasileiro de Ciências do Esporte
- Jocimar Da~lio
- Vara M. Carvalho
- Helena C. F. de Oliveira
- Celi Nelza Zulke Taffarel
Revisio: Iêda Fon$eca da Silveira Fole9atti
Projeto Gr~fico: Jonas de Freitas
Datilografia: Dulce Inês L. S. Auguslo

SEDE DO CBCE- FEF UNICAMP-CP 6134 CEP 13.081 ~a~pinas SP

ASSHmL~IA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIO BRASILEIRO DE CItNCIAS
DO ESPORTE
Dia: 12.07.90 Horirio: 17:30 horas Local: UFRGS-RS Porto Alegre
Durante a rea1izaçio da 429 Reuniio Anual da Sociedade Brasileira
para o Progre~so da Ci~ncia.

~'f E N ç_,! O - ALTERACÃO VALORES ANUIDAI?~CBCE
Por de1iberaçio da diretoria do CBCE sao alterados os valores das
anuidades.

ESTUDANTE 10 BTN
EFETIVO - 30 BTN
PESQUISADOR-60 BTN

'. --! ... ,....•-"" ..

INSTITUIÇÃO-120 BTN

VALORES VÃLIDOS Ã PARTIR DE 01 de JULHO DE 1990

-. +j .•', '

'.~
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. , SOLICI~AÇ~O DOS EDITORES DO aSCE

Estamo~ sol icitando o preenchimento do forrnu]jrio abaixo a fim
de obtermos opini~es a respeito do 80let im Brasileiro de Ci&ncias do Es-

Com Estes dados pretendemos emprEender algumas modificaç~es para
qlJ./:;'" f~t· ..,

devolva o questionário preenchido o mais breve ~d~sív€l. C:Dn t d.n d fj

com sua colaboraçâo. antecipadamente agradecemos.

( Sim (

2. Especifique em ordem crescente de importãncia as seçoes de seu inte-

I n~f(j rr rn ê' S 9 E:r a i "~.. (

(

Ed i t or ia I

) Assuntos administrativos
) SEcretarias Estaduais' (

, .E 'v'E:!!t 0-3

DGCUm2~tcs rEcebjdos

4. VG~2 sugEre outras mOdificaç3es?

---"--------~----------------~------------------------------------------

Enviar paFa SSCE - CP. 6134 - CEPo 13.081


