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Servimo-nos do presente para fazer chegar aos 
sócios do CBCE e demais interessados em participar 
do IX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (3 a 
8 de setembro - Vitória/ES), as seguintes informações: 

Mostra de vídeos 

Inovando a programação alternativa do con
gresso, estaremos organizando uma mostra de vídeos, 
visando divulgar e catalogar trabalhos que têm se vali
do desta forma de documentação e apresentação. 

É bem simples participar: se você tem ou pro
duziu um vídeo documental ou didático e tem inte
resse em divulgá-lo no IX CONBRACE, remeta um ofí
cio à Comissão Organizadora do evento explicitando 
essa vontade e informando: 

- Nome do vídeo 
- Responsável (pela fita e/ou pela produção) 
- Tempo de duração 
- Breve resumo do que consta no vídeo 
- Endereço e telefone de contato. 

Como se trata de uma iniciativa pioneira 
estamos abertos a qualquer temática ou fim - vale 
vídeo de experiência didática, de entrevista, de pales
tra em outro evento, vinheta, etc. De posse do seu 
ofício organizaremos a programação por tema's afins. 
Cabe a você trazer para o evento uma cópia do seu 
vídeo devidamente identificada, com os dados acima 
na caixa protetora e em cima da fita e entregar ao 
responsável por esta atividade. No fim do evento, você 
também deverá procurá-lo para retirar seu material. 

IMPORTANTE : vídeos apresentados nos temas-livres 
também podem participar desta programação. Seu 
endereço é importante para que os interessados em 
duplicar o material por você apresentado possam en
trar em contato. 

O prazo final para envio destes ofícios é l1 
de julho.O endereço da comissão organizadora é: 

CEFD/UFES - IX CONBRACE 
Av. Fernando Ferrari, s/n 
Goiabeiras - Vitória/ES 
CEP: 29060-900 
Fax: (027)335-2620 

Na intenção de montar um banco de vídeos o CBCE 
agradece antecipadamente àqueles que quiserem doar 
suas cópias exibidas no evento. 

Hospedagem 

O CEFD/UFES estará cedendo o seu ginásio 
de esportes para ALOJAMENTO GRATUITO dos par
ticipantes do IX CONBRACE. Os interessados deverão 
trazer: 

- colchonetes ou sacos de dormir 
- roupa de cama e travesseiro 

Informamos ainda que o Centro de Formação 
Martin Lutero oferece 50 vagas em quartos coletivos 
com ou sem banheiro, cujas diárias são: 

Diária completa (pernoite, café da manhã, al-
moço e jantar, com direito à roupa de cama): 

R$ 20,00 (vinte reais). 
Pernoite com café da manhã: 
R$ 9,00 (nove reais) 



O Centro de Formação Martin Lutero fica num bairro 
próximo a UFES (em torno de 15 minutos de ônibus) 
e o telefone para reservas é: (027) 325-4188. 

Estados que vierem em delegação com ônibus 
próprio poderão contactar com o CALIR (Centro de 
Treinamento da Emater do ES) que, apesar das boas 
instalações, fica distante da UFES (em torno de 30 mi
nutos em ônibus própria da delegação). Os telefones 
de contato são: (027) 336-2026 e 336-8063. 

Por fim, listamos o telefone de alguns hotéis 
próximos a UFES: 

*** Hotel Alvetur - Av. Dante Michelini, 877 
Tel. (027) 225-3911 
Fax (027) 225-371 O 

***Hotel Minuano -Av. Dante Michelini, 337 
Tel. (027) 227-1877 

*** Hotel Aruan - Av. Dante Michelini, 1497 
Fax (027) 225-7451 
Tel.(027) 325-5959 

****Hotel PortodoSol-Av. DanteMichelini, 3957 
Tel. (027) 327-2244 

****Vitória Palace - Rua José Teixeira, 323 
Tel. (027) 325-0999 

Estamos esperando por você! 


