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Pretende-se alterações no Conselho Nacional de Desportos - CND.
Entendemos que requisitar cargos públicos que exigem compete!:!

I
I EDITORIAL
!

cia e representatividade para atender interesses e composições
pblíticas momentâneas, compromete e afeta o desenvolvimento dos
desportos em nosso país. Neste sentido, firmamos de que para o
CND, faz-se imprescindível dirigentes com competência científi
ca.e t~cnica. O Esporte no Brasil j~ apresenta pessoas com tal
competência.
O CBCE prepara-se para a 40a, Reunião Anual da Sociedade Brasl
leira Para o Progresso da Ciência - Julho/88 em são Paulo. Acon
tecimento impo~tante na medida em que, da Organização das Insti
tuições Científicas depende, E?ffi parte, a continuidade e estabi
lidade para o desempenho das funções precípuas das Instituiçõe3,
Espera-se a participação efetiva 'dos'sócio-s do CBCE ~
Quanto ~ questão da avaliação do desempenho docente nas Insti
tuições de Ensino Superior, (a propôsito da lista dos improdut~
vos - Folha de são Paulo - 21. 02 ~88), consideramos que a avalia
ção nas IES é imprescindível, -mas , no seu sentido amplo, é .algo
a ser realizado contínua e seriamente, com critéri6s claros p~
r-a a própria comunidadé acadêmica. Não defendemos uma ati tude
corporativista, pois bem sabemos que, por trás disto, encobrem-
se, muitas vezes, os incompetentes para o desempenho de funções
acad~micas e científicas.
Gostaríamos de ressaltar também, que não somos partidários. de
campanhas desmoralizadoras e desmobilizadoras. Acreditamos Slm)
em um trabalho consciente e sério de avaliação, para que as con
tradições do sistema uni ve·rsitârio sejam superadas. Bem sab=
mos, as consequências trágicas na área dos esportes frente a
fragilidade dos cursos de formação profissional, em parte decor
rente, tambêm, dos descomp r-om í ssos com o desenvolvi-mento da Ci
ência dos Esportes, nas próprias IES, contradições a serem his
toricamente superadas, O CBCE, enquanto entidade científica,não
atrelado a órgãos governamentais, segundo os seus estatutos, e~'
tá consciente também de suas responsabilidades, perante tais f~
tos. Cabe ~ comunidade científica dar suas contribuições fre~te

.a estes desafios. Para tanto a organização ê fundament.al Parti.
cipe de mais esta forma de encaminhamento de nossa luta. (C.T,)
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Acusamos o recebimento, agradecemos e colocamos à disposição de 1
nossos sócios, os seguintes informativos: BOLETIM DA APEF DI:
PERNAHBUCO - En d : Rua Almirante Nelson Fernandes s/n -CEP 5103;)
- Recife - PI - INFORMATIVO SEED MEC - End: Via N2 - anexo I oo
MEC 29 andar - Sla 208 - CEP 70047 - Brasília DF ESPORTE & _.:-1

ZER End: SEEL - Rua Vila Cristina s/n - Complexo Desportivo Arê
caj~ - Sergipe - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DO
ENSINO SUPERIOR - End: Av. Rio Branco 2406/910 - Juiz de Fora -
Minas Gerais - INFORHAÇAO PARA A SADDE - Centro de Documentação
do Minist~rio da Sa~de - Esp13nada dos Minist~rios - Bloco G
T~rreo - CEP 70058 - Brasília - DF - BOLETIM DA SOCIEDADE BRAS;
LEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DE COHUNICAÇAO - Ind: Caixa
Postal: 20793 - CEP 01498 - são Paulo - SP - INFORME DA SBPC
End: Ayenida Venceslau Brás 71 - Fundos - Casa 27 - CEP 22290 -
Rio de Janeiro - BOLETIM INFOR~~TIVO DA APEF - GOIÃS ~ End: Av:

PUBLICAÇOES Parnal~ba s/n - E -do ~" "CEP 7 oon G-sta lO Ollmplco Pedro Ludov í co - L 4L - ,0
RECEBIDAS iânia - Goiás - BOLETEF - Bóletim Informativo do Pessoal de Edu

DIA INTERNA
CIONAL DA

MULHER

caçao Física-da UNICAMP - Camnus Universitário - CEP 13100 Cam
pinas - SP - BOLETIM OPOSIçAo à DIRETORIA DA FBAPEF - End: Rua: ,I

Chaves Farias 330/403 - Rio de Janeiro - RJ - CONTEXTO & EDUCA- !çAo - UNIJUI - End: Rua do Com~rcio 1364 - CEP 98700 - Ijuí RS I

SADDE EM DEBATE - Boletim do Centro Brasileiro de Estudos da

Saúde - End: Rua Souza Voves 9 - Sala 109 - CEP 86020 -Londr í na
PR - BOLET!M DA CRIANÇA - Associação Brasileira de Neurologia e

Ps{quiatria Infantil --UFMG - End: Av. Alfredo Bolena 190 - 79
andar - sala 21 - CEP 30130 - Belo Horizonte ~ MG ~ BOLETIM DA
APEF - sAO PAULO End: Rua Cesário Mota 369 - 29 andar - CEP
01221 - são Paulo - SP -
Recebemos ainda "EL DEPORTE" - Derecho deI Peb10 r Revista de
divulgação dos deportos cubanos.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o CBCE presta respe!
tosas homenagens a todas as ~ULHERESt E para trazer contribUi!
ções sobre o papel da mulher na Sociedade, o CBCE juntamente I I
com ° SESC~POMP~IA de são Paulo, promoverá no dia 30.03.88, as I
20:00 horas, uma mesa redonda, cujo tema abordará"A Situação i
da HuLhe r- no Esporte",
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