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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto visa apresentar o Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte (CBCE), entidade cientifica que congrega e
representa os estudantes, profissionais e pesquisadores da área,
e seu órgão de divulgação, o Boletim Brasileiro de Ciências do Es
porte (BBCE). A finalidade desta apresentação é obter recursos fi
nanceiros da iniciativa privada, para a manutenção do boletim,
oferecendo em troca espaço para mensagens comerciais da firma p~
trocinadora.

Inicialmente, é feita uma caracterização do CBCE, a fim
de oferecer algumas informaç;es sobre suas finalidades e seu qua-
dro associativo. Posteriormente, é elaborada uma caracterização
do BBCE, desde o delineamento de sua linha editorial até os ele -
mentos técnicos do mesmo.



2. Caracterização do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

o CBCE é uma entidade cientifica e cultural, sem fins
lucrativos, que se firma perante a comunidade com a seguinte pro-
posta: congregar um maior número de estudantes e profissionais p~
ra que se estabeleça um canal de comunicação entre as Ciências do
Esporte e áreas afins, visando a democratização do conhecimento

,produzido na area.
Hoje, compõem o CBCE 3.200 sócios, ocupando e atuando

em diversas instâncias, inclusive, na representação de cargos
administrativos, de liderança reforçando, portanto, o compromis-
so maior que cabe à entidade, qual seja, criar condições para que
a relação entidade/sócio seja significativa no avanço e conquis -
tas por uma sociedade mais justa e democrática.

Os sócios a que nos referiamos anteriormente identifi -
cam-se como: estudantes, docentes (de escolas, de universidades)
e instituições interessadas em estabelecer intercâmbios, convê -
nios objetivando,inclusive, a troca de publicações.

Integra a estrutura da entidade vinte e quatro (24) se-
cretarias que se distribuem em diferentes estados, dentre os
quais: Minas Gerais, Pernambuco, são Paulo, Rio de Janeiro, Para-
ná, Santa Catarina, Brasilia, Pará, Alagoas e que atuam de forma
a dinamizar o trabalho diretriz apresentado pela diretoria e que
se concretiza em vários setores: organização de eventos (pales -
tras, seminários, cursos); convênios com instituições como a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); convê -
nios com universidades e instituições estrangeiras; publicação da
Revista Brasileira de Ciências do Esporte; entre outros.

, ~Nesse contexto, o CBCE legitima-se como o maior orgao
da sociedade civil, estruturado e mobilizado em torno de ques
tões referentes às Ciências do Esporte na Ãmérica Latina.



3. Caracterização do Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte

o BBCE tem como seu principal objetivo a divulgação, fa
zendo chegar aos 3.200 membros, além de instituições e órgão com
os quais o CBCE mantém contato, informações precisas, atuais e
úteis para o desenvolvimento de seus respectivos trabalhos. Estas
noticias referem-se ao andamento das atividades das secretarias
estaduais, à alocação de recursos para pesquisas, dados sobre ce~
tros de informações, projetos e politicas governamentais, disser-
tações e teses defendidas, livros e periódicos publicados, even -
tos na área, troca de informações entre os associados. Propõe-se,
enfim, a ser o canal direto de comunicação entre a atual direto -
ria e os membros de CBCE, tornando transparentes as medidas admi-
nistrativas e os encaminhamentos dados às várias questões.

3.1 Caracteristicas técnicas do BBCE

N2 DE PÁGS: 12 sem capa

N2 DE BOLETINS: 7 (set-nov/90; jan-mar-mai-julh-set/91)

CONTEÚDO: estaria subdividido nos seguintes setores:

- informes gerais
- assuntos administrativos
- secretarias estaduais
- eventos
- bolsas de estudo/intercâmbios/projetos
- concursos/publicações
- documentos recebidos
- cartas
- editorial



PÚBLICO ALVO: estudantes de graduação; professores da rede públi-
ca e particular, principalmente, associados de ins-
tituições como, por exemplo, a Associação dos Pro -
fessores de Educação Física (APEF) , sindicatos;
instituições universitárias públicas e particulares;
bibliotecas nacionais e estrangeiras, aliás, o CBCE
mantém convênios com o Canadá, Alemanha, Argentina,
Portugal, entre outros.

CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO: estudantes e professores com grau de
instrução superior; mestres; doutores;
especialistas das Ciências do Esporte;
lideres em suas instituições; formado
res de opinião na área.

3.2 Proposta orçamentária

DESPESAS COM:

etiquetas
envelopes
datilografia
diagramação
correio

TOTAL

, para 3.000 exemplares do boletim.



4. Equipe responsável: Jocimar Daolio
Yara M. de Carvalho

Diretoria do CBCE:

PRESIDENTE: Celi N. Z. Taffarel
VICE-PRESIDENTE: Aguinaldo Gonçalves
DIRETOR CIENTÍFICO: Valter Bracht
DIRETOR ADMINISTRATIVO: Gabriel Palafox
DIRETOR DE DIVULGAÇÃO: Alfredo G. de Faria Jr.
DIRETOR FINANCEIRO: Lino Castellani Filho



"~ ICEA GRÁFICA E EDITORA LTDA

..,ampinas-SP .. 12 de junho de 1990

rt~,.:~,....,..o Rl~<:!' "'t: O ~vv~).7.L BIAVILEI;;l de CIl!JNCIAS do ESPORTE.
Orçamento N~

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V.Sas., o orçamento de número acima especificado, para os traba-
lhos abaixo determinados, conforme condições gerais de venda de prestação de serviços, com forneci-
mentoou não de material, detalhados no verso desta proposta.

Serviço de Studio:

Serviço de impressão gráfica:

Quantidade:

Formato:

Papel

Cores

Acabamento

FiImes/Fotolitos

Provas

Tipo de impressão

Preço total

Preço Unitário

Entrega

Forma de pagamento

Validade deste orçamento

Material fornecido p/cliente

Observações

Vendedor

Jornal da ciência hoje
1.000
30 x 42
Flor poste

lxl
TIobrado e refi lado
Fornecidos pela gr~fica
Não incluso no preço
Of! set
22.80o,OO(Vinte e dois mil, oitocentos cruzeiros)
~--•..-...•..•-....•._---
10 dias úteis

30 D.D.D.
05 dias
Originais

Qualquer alteração no material apresentado para orçamento será cobra-
do proporcionalmente.



~ ICEA GRÁFICA E EDITORA LTDA

....ampinas-SP .. 30 de .4.,gostode 1.990.
Col~gio :Bra.sileiro dê Ciências do Esporte

Prezados Senhores,

Orçamento N~ 538/90

Submetemos à apreciação de V.Sas., o orçamento de número acima especificado, para os traba-
lhos abaixo determinados, conforme condições gerais de venda de prestação de serviços, com forneci-
mentoou não de material, detalhados no verso desta proposta.

Serviço de Studio:

Serviço de impressão gráfica:

Quantidade:

Formato:

Papel

Cores

Acabamento

Fi Imes/Fotolitos

Provas

Ti po de impressão

Preço total

Preço Unitário

Entrega

'(lI
l

Forma de pagamento

Validade deste orçamento

Material fornecido p/cliente

Observações

Vendedor

Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte
1..500
16 x 23

Oapa: 00uche 1.50 Gra Miolo: Oif Set 75 Grs
Oa:oa: lxO Thíiolo:lxl...
Refilado

Fornecido :pela gr<1f'ica
Não Inoiluida.s

Of! Set
Cr$ 56.600,00 (Cinquenta. e seis mil e seiscentos

cruseã.roe ) •

15 dias

À Vista

05 dias
Originais

Qualquer alteração no material apresentado para orçamento será cobra-
do proporcionalmente.

Atenci osamente
N AGRICOl.A LTOA.



C!)~ICEA GRÁFICA E EDITORA LTDA

",ampinas-SP ..30 de Agosto de 1.990.
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.

Prezados Senhores,

Orçamento N~ 538/90

Submetemos à apreciação de V.Sas., o orçamento de número acima especificado, para os traba-
lhos abaixo determinados, conforme condições gerais de venda de prestação de serviços, com forneci-
mentoou não de material, detalhados no verso desta proposta.

Serviço de Studio:

Serviço de impressão gráfica:

Quantidade:

Formato:

Papel

Cores

Acabamento

Filmes/Fotolitos

Provas

Tipo de impressão

Preço total

Preço Unitário

Entrega

Forma de pagamento

Validade deste orçamento

Material fornecido p/cliente

Observações

Vendedor

Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte

3.000
16 x 23
Cana: Couche 150 Grs Wdolo: Off Set 75 Grs..•.

Capa: lxO Miolo: lx1
I!e:filado

Fornecido pela gráfica
:Não Inclui das
Off' Set
Or$ 86.000,00 (Oitenta e Seis ~IilCruzeiros).

15 dias

À Vista
05 dias

Originais

Qualquer alteração no material apresentado para orçamento será cobra-
do proporcionalmente.

Atenciosamente
iNSTITUTO CAMPINEIRO DE EN ~O AGRICOLA LfuA.

G ~4



CONDIÇOES GERAIS DE FORNECIMENTO

A aceitação da presente proposta pelo cliente, implica em. sua concordância com as seguintes condições
fornecimento:

1. Estando a mercadoria concluída a partir do prazo previsto para a entrega, e havendo recusa por parte do cliente em
recebê-Ia o ICEA fica desde fica desde já autorizado a:

.to ~ _

a) proceder à emissão do faturamento na data da conclusão dos serviços, _ '. ' '
b) manter em suas dependências. a seu' critério, ficando as despesas de armazenagem decorrentes sob o encar.go do
cliente. Em qualquer caso, o ICEA não se responsabilizará por danos ocorridos nessa mercadoria, e/ou por eventuais
perdas.

2. A contagem do prazo para entrega da mercadoria será interrompida durante o perlodo de inspeção das provas e dos
clichés por parte do cliente. Se este perrodo for superior a 15 dias, o ICEA poderá estabelecer novo prazo para o
fornecimento,bem como reajustar seus preços. Da mesma forma, qualquer alteração no serviço, solicitada pelo cliente
após a aceitação desta proposta, implicará na revisão dos prazos e dos preços. As cópias para correção e as provas de
montagem, devem ser revisadas pelo cliente para verificar se não contém erro e devolvidas devidamente aprovadas ao
ICEA.

3. O ICEA não será responsável pelo não cumprimento do prazo de entrega, quando provocado por perturbações nas
suas atividades próprias ou na de terceiros, dos quais possa depender para a fabricação e entrega desta encomenda, nos
casos de greve, restrições ao trabalho.tumultos sociais, enchentes, inundações, incêndio, interrupção prolongada do
fornecimento de energia elétrica e demais casos de força maior.

4. Diferenças no tipo de papel, papelão ou outro material adquirido pelo ICEA, não poderão ser motivo de rejeição do
produto pelo cliente se forem consideradas permissíveis nas condições de fornecimento da indústria de papel e
papelão ou de outra indústria fornecedora competente, ou ainda se forem devidas às variações entre prova e edição,
condicionadas pela técnica de impressão.

5. Todo e qualquer material fornecido pelo cliente deverá ser aprovado pelo nosso Controle de Qualidade e entregue ao
ICEA em seu estabelecimento, sem ônus.

6. Os resíduos e sobras de materiais fornecidos pelo cliente e que resultarem do processo de fabricação, passarão a ser de
propriedade do ICEA.

7. Chapas ..de impressão, matrizes, litografias, material a copiar (neqativos e, diapositivos em filme), clichês, chapas de
estampar, estampos e similares, continuarão sendo de propriedade do ICEA, ainda que sejam cobrados a parte.

8. O cliente deverá apresentar comprovação de sua condição de detentor dós direitos autorais das obras encomendadas,
respondendo por toda e qualquer violação a esse respeito, obrigando-se inclusive, a reembolsar o ICEA por prejuízos
que eventualmente possam resultar da referida violação.

9. Ovcliente se compromete =a aceitar variações de quantidade de até 10% para mais ou para menos sobre a tiragem
encomendada.

10. O ICEA se reserva o direito de não executar parcial ou integralmente esta encomenda, se o cliente deixar de
apresentar garantias suficientes para os seus débitos junto ao ICEA, a' critério deste, e se ocorrerem fatos que possam
comprometer a integridade financeira do cliente, tais como: impontualidade nos pagamentos dos compromissos
assumidos com o ICEA, protestos de títulos,"ações judiciais, concordata e falência.

11. Em caso de concordata ou estado de falência do cliente, o IGEA fica desde já autorizado a comercializar, os estoques
eventualmente existentes em seu estabelecimento para pagar-se os serviços gráficos, bastando apresentar a posterior,
ao cliente, um demonstrativo de débitos e créditos incluindo a prestação de contas de direitos autorais, cabendo ao
mesmo o eventual saldo, após descontados os custos de cornercialização e de débito para com o ICEA. Em caso de
atraso de 30 dias no pagamento de qualquer duplicata decorrente deste contrato, o ICEA também poderá valer-se do
disposto nesta cláusula, depois de constituiro clienteem mora, mediante carta registrada com A.R., ou através de
Cartório de Títulos e Documentos, com prazo de 5 (cinco) dias para pagamento do principal, juros e despesas.

12. O preço cobrado para este orçamento é válido para as bases atuais de nossos custos, tanto de matéria prima como
serviços gráficos.

13. Os pedidos liberados após o prazo de validade do orçamento, serão reajustados com base nas BTN's FISCAL: O
reajuste será aplicado também, com base nas BTN's FISCAL, nos casos em que as provas ficam acima de 10 dias em
poder do cliente.

14. Estas condições gerais de venda fazem parte integrante do pedido, mesmo quando formalizadas em formulário do
próprio cliente.

15. Fica eleito o Foro de Campinas-SP., prevalencendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele
serem dirimidas todas as questões oriundas do presente contrato de fornecimento.

Concordamos com as condições desta proposta .

./ , .]. .
Data Cargo Cliente


