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MENSAGEM DO PRESIDENTE

t:

com muito prazer que apresento-Ihes a nova versão do Boletim do CBCE. Ele passa agora a chamar-se de "Boletim Brasileiro de
Ciências do Esporte", com organização que possibilita uma referência
bibliográfica mais fâcil e terá periodicidade bimestral. Nesta nova
forma, ele contará com mais páginas, notícias da Presidência, Secretaria, resultados das missões executadas pelos Diretores e Assessores,
sumário das atas de reuniões da Diretoria e outros informes que darão ao membro um maior conhecimento sobre o nosso andamento.
Sistematicamente,
publicaremos
uma listagem com os novos
membros, Congressos, Cursos, Simpósios e Prêmios que irão se realizar, além de pequenas comunicações versando sobre tópicos de grande interesse para o nosso membro.
Neste número, temos duas matérias preparadas pelo Prof. Alfredo Gomes de Faria Jr. sobre a problemática do currículo mínimo em
Educação Física e sobre a planificação de pesquisa em Educação
Física. Estes tópicos são de alta relevância e sua inclusão no Boletim
nos parece ser altamente produtiva.
Gostaríamos também de começar a partir do próximo número,
uma bolsa de mercado de trabalho, onde serviríamos de intermediários .para os membros que procuram e para aqueles que oferecem
posições, estágios, empregos, etc. Neste sentido, solicitamos a todos
aqueles interessados que escrevam para o Secretário-Executivo
Prof.
Anselmo José Perez, dando o maior detalhamento
possível sobre o
seu interesse específico.
Como está organizado o CBCE? Como está funcionando o
CBCE? O que tem feito o CBCE? Estas perguntas são elementares
e ao mesmo tempo complexas, mas tentaremos em apenas algumas
linhas satisfazer a sua curiosidade natural.
Em primeiro lugar, o nosso objetivo primordial é fazer com que
seja extremamente
vantajoso ser membro do CBCE. Dentre outras
vantagens, destacaríamos
a oportunidade
de crescimento científico
e profissional basicamente mediado pelo recebimento da RBCE, do
Boletim (BBCE), pela participação em Cursos, Encontros, Congressos
e outros eventos promovidos ou informados ao membro pelo CBCE
e pelo contato com uma elite na área de Ciências do Esporte. É dentro desta filosofia que nosso trabalho vem se desenvolvendo.
Hoje, já somos pelo menos 1033 e temos cerca de 200 indiví-
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duos em fase de admissão. Como administrar esta população altamente seleta? A primeira atitude que tomamos foi a de descentralizar ao
máximo o poder, pois afinal o Colégio não é só da Diretoria, mas sim
de uma verdadeira comunidade heterogênea, que são os seus membros
Para efetuar esta descentralização
criamos uma Vice-Presidência de
Esporte, que está ocupada pelo Prof. Paulo Sevciuc e três Assessorias.
As Assessorias Presidenciais (AP) são: Projetos Especiais - Prof.
Alfredo Gomes de Faria Jr.; Relações Internacionais - Or. Eduardo
Henrique De Rose e Representações Estaduais - Prof. Antonio Cesar
Cabral de Oliveira.
Em síntese, as APs estão desenvolvendo o seguinte: a de Projetos Especiais iniciou um dos grandes projetos de nossa gestão, que é a
elaboração de um Dicionário de termos técnicos em nossa área (vide
adiante no BBCE), e está orientando a reformulação do nosso sistema
de arquivamento de informações por fichas CATE.
A da área internacional, está inscrevendo estrangei ros e brasileiros residentes no exterior no CBCE e está criando oportunidades para
estágios e bolsas de estudo para os membros que querem se aperfeiçoar no exterior, além de produzir uma listagem de eventos científicos e de revistas publicadas no estrangeiro e que se relacionam com
a nossa área.
A das Representações
Estaduais, organizou juntamente com a
Presidência uma coleção de diapositivos para a divulgação do CBCE
e realizou uma eleição entre os membros de diversas regionais do
CBCE, visando a produzir uma lista tríplice para posterior decisão
da Presidência, do Representante Estadual.
Além desses elementos vários outros estão nos ajudando e muitos mais poderão ajudar, é só querer e entrar em contato conosco,
pois missões não faltam.
Estamos criando um Centro de Informática para o CBCE, que
oferecerá uma excelente opção para os nossos pesquisadores e membros em geral, de acesso a literatura especializada em nossa área. Os
serviços deste Centro deverão se iniciar ainda no segundo semestre
deste ano.
Atendendo a uma solicitação nossa, o Prof. Lamartine Pereira
da Costa (pesquisador do CBCE), incluiu todos os membros do CBCE
quites com a anuidade de 1982, na relação de mala direta, para receberem gratuitamente
a Revista Comunidade Esportiva, por ele editada, já a partir do próximo número desta.
Dentro da área financeira, geramos dispositivos legais que nos
permitiram aumentar substancialmente
a nossa receita e passamos a
investir mais na aquisição de patrimônio móvel e em serviços para
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os membros. Além disso, estamos enviando o recibo de anuidade com
o CGC do Colégio, de modo a facilitar a sua próxima declaração de
Imposto de Renda.
A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) está passando por uma série de modificações, que se por um lado resultaram em
um atrazo na periodicidade normal, por outro devem resultar em
uma Revista mais coerente com as necessidades dos nossos membros.
Falaremos mais sobre isto quando do próximo número da RBCE.
A Secretaria é o órgão chave do CBCE, pois o seu funcionamento adequado assegura a necessária tranqüilidade para outros passos.
Neste sentido, alugamos uma sala pequena em Volta Redonda, onde
está localizado todo o nosso arquivo e de onde saem as correspondências para os membros, etc ... Esta sala é também usada para as
reuniões de Diretoria, etc ... Na transição de Diretoria, a Secretaria é
sempre a parte que mais sofre, e este período inicial de gestão (ou
seja, de fevereiro para cá, quando foram transferidos os fundos da
gestão anterior para a atual) tem sido quase que todo dispendido em
esforços de reorganização. Apesar disto, através de fluxogramas operacionais, o Prof. Anselmo J. Perez já conseguiu coordenar o envio
de Boletim e de RBCE, circulares e regularizou a admissão de 139
novos membros. Papel timbrado modificado, formulários personalizados e simplificados e cartas de aceitação revitalizadas fazem parte
da operacionalização do CBCE.
Poderíamos continuar escrevendo por longos períodos, mas preferimos que você, prezado colega, sinta, perceba e curta o CBCE,
sem nunca esquecer que todo o nosso esforço somente visa a proporcionar-lhe um serviço melhor. Se você possui alguma sugestão ou crítica
ou ainda se quer nos ajudar, somente vamos lhe dizer seja bem-vindo.
Saudações Colegiais
Claudio Gil Soares c'J Araújo
Presidente
CONGRESSOS REGIONAIS
A Diretoria do CBCE continua aguardando solicitações para a
realização dos Congressos Regionais de 1982, até a data de 31 de.
maio próximo.
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Para acompanhar o grande crescimento do CBCE e poder melhor atender aos nossos quase mil membros, a Secretaria passou a
contar a partir de março com uma sala própria, onde ficará todo o
arquivo e patrimônio do CBCE. Esta modificação nos trará uma
independência física que até então não existia e proporcionará melhores condições ao nosso pessoal de Secretaria, possibilitando que
a qualidade dos serviços prestados aos membros melhore cada vez
mais.
A Secretaria conta com o Secretário-Executivo
- Prof. Anselmo José Perez e com dois Secretários-Auxiliares
- Profa. Denise
Sardinha Mendes e Wandick Lobo Neto, ficando a primeira mais
diretamente
ligada à correspondência
da Presidência e o segundo
com a correspondência
dos membros e do Secretário-Executivo.

RENÚNCIA

E NOMEAÇÃO

No último dia 5 de outubro, o recém-eleito Vice-Presidente de
Educação, Prof. Dartagnan Pinto Guedes, solicitou a Presidência o
seu afastamento do cargo por ausência de disponibilidade de tempo
para realizar o trabalho, inerente a esta importante função. O Prof.
Dartagnan é membro fundador do CBCE, representando o CBCE
no Paraná no período de 1978/1981 e finalmente, chefiou a Comissão Organizadora do II Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte,
realizado em Londrina - Paraná, em setembro último. Deste modo,
foi com pesar que aceitamos a sua solicitação, esperando continuar
a contar com a sua colaboração no futuro.
De acordo com o Artigo 15, item O, dos Estatutos do CBCE,
compete ao Presidente preencher possíveis cargos vagos na Diretoria,
tendo então sido convidado o Prof. João Luiz Gomes para ocupar
este cargo. O novo Vice-Presidente de Educação é professor de Educação Física, bacharel em Direito e Mestre em Educação pela UFRJ.
Possui larga experiência em ensino superior - professor universitário há 11 anos e diretor de Escola de Educação Física há 6 anos - e
no desporto, onde tem chefiado diversas delegações do Rio de Janeiro para os JEBS. Foi Presidente do Congresso Regional Brasileiro de
Ciências do Esporte, promovido pelo CBCE e pela Escola de Educação
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Física de Volta Redonda em 1980. Seu dinamismo, sua experiência e
bom relacionamento com os demais membros da Diretoria, permitem
antever um excelente trabalho no CBCE.

PRÊMIO DE LITERATURA

DESPORTIVA

A Associação dos Professores de Educação Física do Amazonas,
instituiu o prêmio "Jorge de Morais" de Literatura Esportiva para estudos inéditos nas áreas de Educação Física e Desportos, originalmente apresentados em língua vernácula.
E uma promoção aberta a licenciados em Educação Física,
Técnicos Desportivos e Médicos especializados em Educação Física,
que poderão concorrer com número ilimitado de estudos.
Serão distribuídos os seguintes prêmios:
10 lugar: Cr$ 250.000,00
20 lugar: Cr$ 150.000,00
30 lugar: Cr$ 100.000,00
Maiores informações poderão ser obtidas à Av. Constantino
Nery, 2535 - Manaus - Amazonas - (CEP 69000) ou pelo telefone
(092) 236-3869.

MENSAGENS

DA SECRETARIA

A Secretaria solicita a que todos os membros confiram cuidadosamente os endereços que estão estampados em sua correspondência
do CBCE, porque pequenas incorreções tais como CEPs errados, etc.
podem provocar extravio de material do CBCE para o membro.
Roga-se ainda que qualquer mudança de endereço seja comunicada por carta à Secretaria, com a maior antecedência possível, devendo esta carta incluir tanto o endereço antigo como o novo.
A partir de agora, existe um novo formulário de inscrição específico para cada categoria de sócio, podendo o mesmo ser requisitado
a Secretaria do CBCE, por qualquer membro quite com a anuidade
de 1982. Todavia, recomendamos o máximo cuidado no preenchimento do formulário para evitar erros futuros.
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NOVOS MEMBROS DOCBCE
A partir da posse da nova Diretoria em setembro último, ingressaram como membros do CBCE os seguintes colegas:
Eliudem lima (Vitória, ES), Maeterlinck Rego (Natal, RN), .
Alduíno Zílio (Porto Alegre, RS), Jaime Ademir Roder (Jandaia do
Sul, PR), Maria Rita Cardoso Gomes (Guarulhos, SP), Mércia da
Silva Araújo (São Paulo, SP), José Galdino Silveira da Silva (Salvador,
BA), Paulo Avelino Filho (Manaus, AM), Katsuhico Nakaya (Guarulhos, SP), José Roberto Nogueira (São Paulo, SP), Edson Ribeiro
Reis Filho (São Paulo, SP), Leilamar Milani Veiga (Guarulhos, SP),
Jobelson Antunes Salgado (Campos, RJ), Lourivaldo Lopes (São
Paulo, SP), Antonio Fernando de Souza (São Paulo, SP), Katia Rosana da Cruz (Três Rios, RJ), Sanclair de Oliveira Lemos (São Luis,
MA), Divino Gomes dos Santos (São Paulo, SP), Beatriz Abreu
Emediato (Brasília, DF), Luiz Antonio Cabral (Campina Grande,
PB), Tadeu Teixeira Rocha (São Paulo, SP), Luiz Antonio Vianna
de Souza (Santos, SP), João Luiz Dias do Lago (Rio de Janeiro, RJ),
Arli Ramos de Oliveira (Londrina, PR), João Luiz Gomes (Resende,
RJ), José Manoel Souza (Jahú, SP), Walnir Damasceno (Pederneiras, SP), Duque Sandoval Lohover (Tuluá, Colômbia), Zenor Costa
Dias (Brasflia, DF), Carlos Rodolgo Arcuri (Buenos Aires, Argentina), Luiz Odoval Forte Ramos (Fortaleza, CE), Javier Ignácio (Buenos Aires, Argentina), Diogenes de Azevedo Rabelo (Salvador, BA),
Teima Cardoso Garcia de Freitas (Niterói, RJ), Claudia Maria de lima Graça (Rio de Janeiro, RJ), Maurício Leon Uns Schimidt (Niterói, RJ), Martha Lucia Pereira da Silva (Niterói, RJ), Catia Mary
Volp (Viçosa, MG), Gilberto Benites Lopes (São Paulo, SP), Fernando José de Moura (São Paulo, SP), Joana da Silva, (Poá, SP), Luiz
Roberto Paringer (Londrina, PR), Silvio de Cezar (Rolândia, PR),
Marcello Amauri Sobrinho (Rio de Janeiro, RJ), Décio Barbosa de
Souza (LOndrina, PR), Raul Horácio Gomez (Buenos Aires, Argentina), Graciela Estela Ramos (Buenos Aires, Argentina), Enrique
Jesus Chiappe (Buenos Aires, Argentina), Luis Eduardo Petronio
(Montevidéo, Uruguai), Héctor Miguel Bella (Buenos Aires, Argentina), Flávia da Cunha Bastos (São Paulo, SP), Paulo Marcelo Soares Macedo (Porto Alegre, RS), Maria Terezinha Tofoli (Brasília,
DF), Elisete Pereira Paes (São Paulo, SP), Claudia Maria Inglez (São
Paulo, SP), Calisto Barcha (São Paulo, SP), Mirian Tiyoko Utaka
(São Paulo, SP), Gloria Maria de Macedo Costa (João Pessoa, PB),
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Patricia Cezar de Fonseca (Salvador, BA), Leda Almeida Fraga (Aracaju, SE), Alberto Carlos Amadio (São Paulo, SP), Suely Rita dos
Santos (Campo Grande, MS), Pedro Reinaldo de Souza Santos
(Campo Grande, MS), Erico Stratz Jr. (Florianópolis, SC), Jocel
Bezerra Santos (Fortaleza, CE), Francisco Lopes Neto (Santa Rita,
PB), Luiz Carlos da Silva Souza (João Pessoa,PB), Julio Cezar Araújo (Fortaleza, CE), Paulo Benevides Medeiros (Fortaleza, CE), Nilde
Figueiredo Teixeira (Fortaleza, CE), Danilo Pereira Medeiros (Fortaleza, CE), Francisco de Assis CavaJcanti Leandro (Fortaleza, CE),
Maria Eliane Couto Bem (Fortaleza, CE), Flavio Tavil Caetano (Fortaleza, CE), Mônica Helena Neves Pereira (Fortaleza, CE), Antonio
Celio Leite Barbosa Filho (Fortaleza, CE), Alzira Gesing (Joinville,
SC), Julio Cezar Schmitt Rocha (Florianópolis, SC), Joaquim Felipe
de Jesus (Florianópolis, SC), Sidney Ferreira Farias (Florianópolis,
SC), Leila Marise de Oliveira (São Paulo, SP), Odilon Padilha Rafaeli (Caçador, SC), Euclides Jerônimo Ribeiro (Criciúma, SC),
Francisco de Farias Vilmo (Campinas - São José, SC), Valmir Gomes (Florianópolis, SC), Luiz Pegoraro (Florianópolis, SC), Antonio
Carlos Simões (São Paulo, SP), José Leite de Oliveira (Fortaleza, CE),
Franklin Delano Nunes Galvão (São Paulo, SP), Rubén Cadavid
(Tuluá, Colômbia), Elane de Jesus Garcia (Guarulhos, SP), Sandra
Maria Martins (Guarulhos, SP), Antonio Carlos Navarenho (São
Paulo, SP), Moacir Américo Batanero Bergamo (Guarulhos, SP),
Marcia Caccia Rosalem (São Paulo, SP), Gerson Tadeu Amaral (Guarulhos, SP), Frederico Righetti (São Paulo, SP), Simone Mauro (São
Paulo, SP), Milton Mitsuhito Haji (Guarulhos, SP), Cristina Maria
Femandez Lázaro (São Paulo, SP), José Ferreira Brasil Filho (Guarulhos, SP), Valquer Henrique Generoso de Matos (São Paulo, SP),
Antonio Neto Arnoni (São Caetano do Sul, SP), Sergio Luis Canteli (São Paulo, SP), Sonia Regina Padovan (São Paulo, SP), Sonia
Maria Porto (Guarulhos, SP), Ulian Lourdes Letizio (São Paulo,
SP), Dinis Antonio Simões Domingues (São Paulo, SP), Antonio
Carlos Bosco Massarollo (São Paulo, SP), Marcia Martini Trippó
(São Paulo, SP), José Carlos Raimundo Peppi (São Paulo, SP), Janete
Bortacavicius (São Paulo, SP), Elizabete Morrone (São Paulo, SP),
Solange Guidini (São Paulo, SP), Luiz Fernando Monteiro (São Paulo, SP), Eliana Trevisan (São Paulo, SP), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Guarulhos, SP), Carlos Alberto Gallo (São Paulo, SP), Mauricéia Aparecida Tavares (São Paulo, SP), Elaine Perrella (Guarulhos,
SP), Manoel Teixeira Pinto (São Paulo, SP), Lucia Cristina Romão
(Guarulhos, SP), Julio de Mello (Guarulhos, SP), Márcia Elisa Sanção
(São Paulo, SP), Claudio Bellinati (São Paulo, SP), Marlon Carvalho
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Santiago (São Paulo, SP), Rita Margarida Pacheco Taranto (São Paulo,
SP), Carta Aparecida Santos (São Paulo, SP), Rogério Silva Leal (São
Paulo, SP), Marcelo Cuencas (São Paulo, SP), Marli Yurie Kinoshita
(São Paulo, SP), Rosemarie Angelika Schrempp (Mairiporã, SP),
João Luiz Martins (São Paulo, SP), Gisela Gomes Borges (São Paulo,
SP), Edna Ciambelli (São Paulo, SP), Claudia Maria Affonso Viegas (São Paulo, SP), Terezinha Valéria Junho Tamassia (Atibaia,
SP), Ademarize Moreira Farias (São Paulo, SP), Sandra Regina Lima
Souza (São Paulo, SP), Sandra Helena Bertolli Moreira (São Paulo,
SP), Wagner Sergio Pereira (São Paulo, SP), Lélia Corrêa Bueno
(São Paulo, SP), Silvana Ferreira (Guarulhos, SP), Orlando Guimarães Rebello (Rio de Janeiro, RJ), Jaime Gold (Rio de Janeiro,
RJ), Utanaan Reis Barbosa (Nilópolis, RJ), Claudio Francisco Keidel
(Rio de Janeiro, RJ), Sílvio Ricardo da Silva (Rio de Janeiro, RJ),
Luis Henrique Lofiego (Rio de Janeiro, RJ), José Cleber Oliveira
Silva (Rio de Janeiro, RJ), Cátia Regina da Silva (Rio de Janeiro,
RJ), Affonso Gismonti Soares (Rio de Janeiro, RJ), Octávio Meira
Vasconcellos Campello (Rio de Janeiro, RJ), Luiz Henrique Carneiro Lemos (Rio de Janeiro, RJ), Monica da Silveira Torres (Rio
de Janeiro, RJ), Marco Antonio Fernandes Baptista de Paula (Rio
de Janeiro, RJ), Anna Regina de H. Sarmento (Salvador, BA), Solange M. Almeida Seva (REcife, PE), Ronaldo Tarcino Moreira (João
Pessoa, PB), Edivaldo da Silva Teixeira (Belém, PA), Rosa Helena
Maria S. de Figueiredo (São Paulo, SP), Mariângela Almeida Gomes
(Volta Redonda, RJ), José Guilmar Mariz de Oliveira (São Paulo,
SP), Elizabeth Borges (Anápolis, GO), Paulo Henrique Bonacella
(Santana, SP), Juan de Diós Godoy Pifiera (Santiago, Chile), Marcelo Pessanha da Rocha (Niterói, RJ), Vanilda Maria Nascimento
cos Santos (Recife, PE), Walter Enéas de Souza (Mendes, RJ), Riselaine da Silva Bressane (Rio de Janeiro, RJ), Rogério Eduardo
Braga Fragata (Rio de Janeiro, RJ), Odflio Ferreira Alves Pereira
(Rio de Janeiro, RJ), Nilson Viegas Fanzeres (Rio de Janeiro, RJ),
Mauro Cezar Sá da Silva (Rio de Janeiro, RJ), Mauro Francisco Matos Marques (Brasflia, DF), Maria da Glória Farias (Rio de Janeiro,
RJ), Helena Maria Sampaio de Figueiredo Rosa (São Paulo, SP),
Edson Porto (Rio de Janeiro, RJ), Clélia Maria Flores Siqueira (Rio
de Janeiro, RJ), Cleuma Moreira Farinha (Gama, DF), Airody Pinheiro dos Santos (Rio de Janeiro, RJ), Alvaro Pimentel Dias (Olinda, PE), Antonio Carlos da Silva Carvalho (Brasilia, DF), Maria
Rute Jacome Cavalcante (Brasília, DF), Victoria Ottoni (Rio de
Janeiro, RJ), Carlos Catalano Calleja (São Paulo, SP), Roberto Meireles Carneiro (Fortaleza, CE), Claudio de Macedo Reis (Rio de
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Janeiro, RJ), Markus Vinícius Nahas (Florianópolis,
Scipião Ribeiro (Rio de Janeiro, RJ).

PLANO BÃSICO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS
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SC), Luiz Carlos

DE PESQUISA

EM

A Secretaria de Educação Física e Desportos do Ministério de
Educação e Cultura (SEED/MEC) acaba de divulgar o plano destinado a estimular a pesquisa nas áreas de Educação Física e Desportos.
Para a elaboração deste Plano contribuíram os vários integrantes de diversos grupos de trabalho.
O trabalho síntese apresentava
duas constatações,
levantava
as prováveis causas, apontava diretrizes e operacionalizava as ações.
A operacionalização
está sendo feita por uma Comissão de
Pesquisa em Educação Física e Desportos (COPED), a qual conta
com vários membros pesquisadores do CBCE.
A primeira agência financiadora envolvida é o INEP.
Como estratégia o plano prevê:
1. Promoção de Capacitação de Recursos Humanos
- necessidades a nível de graduação - treinamento de alunos em
pesquisa;
- propor a introdução das disciplinas metodologia da pesquisa,
estatística e estágio em pesquisa no currículo;
- recomendações
da realização de monografia como requisito
obrigatório de conclusão do curso;
- reestruturação
da carga horária de forma a viabilizar os itens
anteriores;
- incentivo ao estilo de ensino aprender-pesquisando;
- necessidades a nível de pós-graduação
- incentivo a pesquisa sobre temas que tratem de aspectos relevantes e atendam às prioridades nacionais;
- aprimoramento dos cursos de mestrado;
- criação de meios que viabilizem os cursos de doutorado;
- incentivo ao programa da colaboração de professores visitantes
do país e do exterior;
- necessidades a nível das instituições
a) a nível do corpo docente:
- atualização permanente do corpo docente, em metodologia
da pesquisa e metodologia aprender-pesquisando;
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- incentivo a maior consumo de pesquisa,
b) a nível administrativo em relação ao professor pesquisador.
- identificação, mediante critérios, da figura do professor
pesquisador;
- apoio a liberação, deslocamento, inscrição e alojamento de
pesquisadores para participação em eventos tais como seminários, simpósios e congressos no país e no exterior;
- facilidade na liberação de professores pesquisadores para
a realização de cursos de atualização e pés-graduação, no
país e no exterior, sem preju (zo de direitos e vantagens;
- distribuição do horário de trabalho dos professores-pesquisadores de modo que tenham, um mfnirno de 25% do
horário de trabalho dedicado à pesquisa e que viabilizem
um sistema ideal que em um regime de 40 horas somente
fossem destinadas 8 horas à ministração de aulas, e em uma
semana, pelo menos um dia, seja dedicado à pesquisa e que
a cada 3 (três) anos um semestre seja previsto para trabalhos científicos;
- incentivo ao trabalho de grupo envolvendo profissionais de
áreas afins;
- incentivo a definição de linhas de pesquisa;
- desenvolver intercâmbio científico mediante constituir um
programa com instituições irmãs;
- estímulo a realização de semana de pesquisa com apresentação de trabalhos científicos, discussões, debates e elaboração de documentos, proposta a partir dos dados apresentados;
- estabelecimento de prêmios de incentivo à produção de
pesquisas;
- desenvolvimento de uma infra-estrutura de pessoal, científica, técnica e de apoio.

Implementação de recusos materiais:
- adequação do material técnico-científico a linha vocacional de pesquisa da instituição;
- remanejamento do equipamento ocioso adquirido com verba da
SEED;

- aquisição do equipamento de acordo com as prioridades nacionais,
regionais e das linhas vocacionais de pesquisa da instituição,
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- incentivo ao desenvolvimento da pesquisa tecnológica para produção de material que viabilizem ao atendimento das prioridades regionais e nacionais;
- destinação de instalações físicas adequadas às linhas de pesquisa da
instituição;
- adequação de instalações já existentes na instituição para a realização de pesquisa dentro de um sistema de laboratório de campo.

_Captação de recursos financeiros:
- a GOPED estabelecerá plano de ação para captar recursos para apoio a pesquisa em Educação Física e Desportos, junto as diferentes agências financiadoras do setor, de acordo com a programação
nelas existentes;
- a SEED alocará recursos financeiros para os projetos de Educação
Física e Desportos os quais serão administrados pela GOPED;
- caberá à GOPED a solicitação de verbas adicionais para atendimento dos projetos prioritários aprovados;
- incentivo às instituições no sentido de destinar recursos financeiros
específicos para pesquisa em Educação Física e Desportos de uma
maneira significativa e progressiva, lembrando que a alocação futura de recursos advindos deste Plano levarão em conta as características de apoio à pesquisa das instituições.

Expansão dos canais de informação:
• Biblioteca e documentação:

- ampliação e atualização dos acessos das bibliotecas setoriais das
universidades que mantém cursos a nível de pós-graduação;
- uniformização dos procedimentos de classificação e tratamento da
informação;
- integração às bibliotecas setoriais a sistemas nacionais e internacionais e entre as demais bibliotecas da área.
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Informação:
- divulgação, debate, conscientização
da comunidade científica sobre a Política Nacional de Pesquisa em Educação Física e Desportos;
- informação aos pesquisadores e instituições das agências financiadoras sobre as possibilidades e mecanismos de atuação das mesmas;
- organização de bancos de dados de instituições, entidades, associações, pesquisas e pesquisadores da área de Educação Física e
Desportos;
- divulgação de disponibilidade de recursos e de critérios para seleção de projetos de pesquisa.
Divulgação:
- ampliação das edições de revistas científicas em Educação que apresentem periodicidade e corpo editorial de elevada capacidade
técnica-cient ífica;
- publicação e divulgação de relatórios, anualmente, contendo os
resumos dos projetos de pesquisa aprovados pela COPED e/ou em
andamento
no país, assim como os resumos das conclusões das
pesquisas realizadas;
- favorecimento de publicações das pesquisas selecionadas.

CURRfcULO

PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO FISICA

Realizou-se em Curitiba, sob a promoção da Secretaria de Educação Física e Desportos do Ministério da Educação e Cultura (SEED/
MEC), um seminário para análise do currículo mínimo para formação de professor de Educação Física.
O grupo reunido adotou a posição de admitir uma nova maneira
de pensar Educação Física que seria a segui nte:
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A Educação Física apresenta-se, sob seus diferentes aspectos, como um fenômeno social de marcante universalidade. Componente
de uma EDUCAÇÃO PERMANENTE, objetiva contribuir para o
desenvolvimento integral de indivíduos autônomos críticos e participantes dos processos de decisão e realização. Esta Educação Física
visa atender a todos os seres humanos, sem discriminação, integrando-se ao esforço geral da educação formal e não formal.
Para atender esta nova maneira de pensar Educação Física é necessário um profissional com um outro perfil.
Nesta perspectiva torna-se imprescindível o delineamento do perfil
do profissional, para atender ao posicionamento anteriormente referenciado.
O Professor de Educação Física deve ser egresso de uma formação
generalista, a nível de licenciatura plena com aprofundamento que
atenda às suas necessidades e que permita o acesso a especialização.
Profissional ético, consciente das reais necessidades e possibilidades do cidadão e das características apresentadas pela Sociedade num
sentido inovador, criador e democrata.
Profissional dotado de competências para atuar na educação formal e não formal, identificar as necessidades regionais, refletir, decidir e assumir de forma autônoma, propor e aceitar mudanças, de atualizar-se em conhecimentos gerais e específicos.
O grupo reunido em Curitiba optou, a exemplo do que ocorre em
todo o mundo, por propor a abolição da exigência de um cirrículo
mínimo. Esta posição, a ser encaminhada pela SEED/MEC ao Conse- .
lho Federal de Educação, já tem o apoio de alguns dos conselheiros
deste órgão.
Foi proposto o aurr.ento da carga horária mínima para o Curso 2870 horas - a serem cumpridas num mínimo de oito semestres.
O argumento que mais pesou para a adoção desta posição foi o
êxito dos Cursos de Mestrado em Educação Física onde inexiste o
currículo mínimo.

MEMBROS PESQUISADORES DO CBCE

q CB~E

possui dentro dos seus quadros de membros um grupo que e designado como membros pesquisadores. Estes membros
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são submetidos a uma análise criteriosa de suas atividades de pesquisa
antes de receberem a qualificação, sendo observados em caráter especial títulos de pós-graduação, trabalhos publicados e apresentados.
Os membros pesquisadores devem também indicar novos
membros efetivos e estudantes para o CBCE e desempenham uma série de outras atividades científicas no CBCE, sem contar o fato de
que é necessário ser membro pesquisador para poder fazer parte da
Diretoria do CBCE.
Para maior informação dos nossos membros, fornecemos a seguir a lista atualizada dos membros pesquisadores do CBCE, pedindo
desde já que qualquer erro ou omissão seja prontamente comunicada
a Secretaria do CBCE, para as devidas correções que porventura se façam necessárias.
Alfredo G. Faria Jr. (Niterói, RJ), Anselmo J. Perez (Volta
(Redonda RJ), Claudio Gil S. Araújo (Rio de Janeiro, RJ), Dacymires
R. Barros (Rio de Janeiro, RJ), Estélio H. M. Dantas (Rio de Janeiro,
RJ), José M" Capinussú de Souza (Rio de Janeiro, RJ), José Ney F.
Guimarães (Rio de Janeiro, RJ), José Rizzo Pinto (Rio de Janeiro,
RJ), lamartine P. Costa (Rio de Janeiro, RJ), luis A. F. da Silva
(Rio de Janeiro, RJ), Madalena Sessa (Rio de Janeiro, RJ), Manoel
J. G. Tubino (Rio de Janeiro, RJ), Maurício J. leal Rocha (Rio de
Janeiro, RJ), Nelson G. Bittencourt (Rio de Janeiro, RJ), Nelson l.
S. Pinto (Rio de Janeiro, RJ), Newton C. Cunha (Volta Redonda,
RJ), Roberto C. Pável (Rio de Janeiro, RJ), Sérgio Guida (Rio de Janeiro, RJ), Vera l. C. Ferreira (Rio de Janeiro, RJ), Alberto S. Puga
Barbosa (Manaus, AM), Antonio C. da Silva (São Paulo, SP), Jesus
Soares (São Paulo, SP), Marco Antonio Vívolo (São Paulo, SP), Maria de Fátima S. Duarte (Diadema, SP), Mário C. Pini (São Paulo, SP),
Osmar P. S. Oliveira (São Paulo, SP), Paulo Sevciuc (São Paulo, SP),
Sandra Caldeira (São Caetano do Sul, SP), Sandra Mara Cavasini (São
Caetano do Sul, SP), Sérgio M. Zucas (São Paulo, SP), Turíbio l.
Barros Neto (São Paulo, SP), Victor Keihan R. Matsudo (São Caetano do Sul, SP), Belmar J. F. Andrade (V1amão, RS), Dartagnan P.
Guedes (londrina, PR), luiz dos Santos (Brasflia, DF), Mário R.
Cantarino Filho (Brasília, DF), Pedro P. Alcoforado de Oliveira (Recife, PE), PIínio Montemór (londrina, PR), Silvandro J. Gomes (Salvador, BA), Vilmar Baldissera (Brasflia, DF), Helder G. Resende (Rio
de Janeiro, RJ), João luiz Gomes (Resende, RJ), Jurgen Dieckert
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(Santa Maria, RS), Eliana M. Caram (Brasília, DF), Márcio M. Leite
(Viçosa, MG), Maria Beatriz R. Ferreira (Barueri, SP), Antonio C. Cabral de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ), Irocy G. Knackfuss (Rio de Janeiro, RJ), José Guilmar M. Oliveira (São Paulo, SP), Mauro A. Felix
da Silva (Rio de Janeiro, RJ), lázaro R. A. do Amaral (Santo André,
SP), Johann G. G. Melcherts Hurtado (Curitiba, PR), Ana Maria Pellegrini (São Paulo, SP), Lourenço Gallo Jr. (Ribeirão Preto, SP), Riselaine S. Bressane (Rio de Janeiro, RJ), Heloisa T. Bruhns (São Paulo, SP), Eduardo H. de Rose (Koln, Alem. Ocidental), Galo E. Narvaez Perez (Buenos Aires, Argentina), Jorge P. Ribeiro (Cambridge,
USA), José A. lópez Cabral (Guadalajara, México), Nathaniel Balfour Slonlrn (Denver, USA), Ruben A. Cadavid Villa (Tuluá, Colômbia), Lorne Sawula (Vanier City. Canadá), Paulo S. Chagas Gomes
(Saskatoon, Canadá), Juan D. Piíiera Godoy (Santiago, Chile), Manoel F. C. Moutinho (Rio de Janeiro, RJ), Mário Donato D'Angelo
(Rio de Janeiro, RJ).

ENCONTROS CIENTfFICOS

DO CBCE

O CBCE iniciou uma programação de eventos científicos regionais periódicos, com um Encontro no dia 20 de abril no RJ. A
temática do Encontro foi "Corrida Rústica", tendo sido moderador
o Prof. Claudio de Macedo Reis e palestrantés os Profs. Manoel J. G.
Tubino, Lamartine P. da Costa, Nelson G. Bittencourt, Odílio F. A.
Pereira e Claudio Gil S. Araújo. O Encontro foi realizado na UGF e
contou com mais de 100 membros do CBCE, que provavelmente
voltarão a se encontrar no próximo dia 9 de junho, quando o Prof.
Sérgio Guida (Representante
Estadual do CBCE/RJ) programou o
segundo Encontro deste ano.
Este sistema deverá ser extendido a todas as unidades da Federação onde o CBCE possua um número significativo de membros.
Em todos esses Encontros, os membros do CBCE da regional, são
convidados por correspondência e nada pagam para assisti-Ios.
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O CBCE através de sua Assessoria Presidencial para Projetos Especiais está realizando um Dicionário de termos técnicos em Ciências
do Esporte e mais especificamente em Educação Física. Este projeto
está sendo coordenado pelo Prof. Alfredo Gomes Faria Jr. que designou cerca de 35 subcoordenadores
para as diferentes áreas do Dicionário. Estes subcoordenadores
de área poderão receber colaboração
de qualquer colega da área que deseje participar do mesmo. Se você
tiver interesse em participar da elaboração do Dicionário, deverá escrever para a Secretaria do CBCE, em nome do Prof. Alfredo G. Faria
Jr., dando o seu nome e endereço e área de atuação profissional ou
que deseja colaborar. A resposta será o nome e o endereço do subcoordenador da sua área e as regras de trabalho. O CBCE deseja que
você participe ativamente da elaboração deste Dicionário, para que
ele seja realmente representativo da opinião de uma comunidade.

ANUIDADE/1982

A Secretaria informa que existem ainda muitos membros que
não efetuaram o pagamento da anuidade referente a 1982. Para os
membros que não quitarem a anuidade nos próximos 30 dias (até 31
de maio) será cobrada uma sobretaxa, além de ficarem até o pagamento sem receberem o material enviado pela Secretaria e em especial a Revista.
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