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AGENDA DE EVENTOS

2o CONGRESSO CIENTÍFICO LATINO-AMERICANO DA FIEP-UNIMEP

2° SIMPÓSIO CIENTÍFICO CULTURAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA E
ESPORTES BRASIL/CUBA

Piracicaba/SP, 29 de maio a 2 de junho de 2002

Local: UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba

Rod.. do Açúcar, Km 156 - Campus Taquaral - Caixa Postal 68 - Piracicaba/SP - 13400-911

Telefones: (19) 3124.1581 - (19) 3124.1582 Fax: (19) 3124.1545

E-mails: facef@unimep.br

9° CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO DESPORTO DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

São Luís/MA , 31 de julho a 4 de agosto de 2002

Informações: Universidade Federal do Maranhão/UFMA

Av. dos Portugueses s/n. - CEB Velho - Sala 31 - São Luís/MA- 65080-040

E-mail: pratacasa@ufma.br

A presente edição da Revista Movimento é a primeira do novo formato das
revistas da ESEF/UFRGS. Como comentamos na edição anterior, este periódico passa
a ser quadrimestral, ou seja, o volume de 2002 terá três números. O principal objetivo
dessa transformação, além de um projeto editorial novo, é dar vazão à crescente
produção científica da área de conhecimento.

No que se refere ao projeto editorial, pretendemos, ao mesmo tempo,
priorizar e ampliar o número de artigos originais, sobretudo aqueles resultantes de
investigações recentemente acabadas e das pesquisas com trabalho empírico bastante
adiantado. Para alcançar essa meta, mais uma vez convidamos professores e estudantes de
pós-graduação a encaminharem seus trabalhos a fim de que possamos cumprir a maior de
todos as finalidades de um periódico científico, que é socializar o conhecimento produzido
no âmbito acadêmico.

Uma das características mais marcantes da Revista Movimento, que a identifica
no conjunto de periódicos científicos da área de conhecimento no Brasil, éa seção Temas
Polêmicos. No presente número, ela não só está mantida, como renovada, revigorada e
atualizada. Tentando repetir o sucesso dos temas polêmicos anteriores, "Afinal o que é
educação física!'" e "Esporte na escola x esporte de rendimento", estamos lançando o
debate sobre "Questões para a formação profissional em educação física."

A decisão unânime do Conselho Editorial de colocar esse assunto na pauta deve-se a
sua atualidade e a quantidade de diferenças delicadas que o envolvem, muitas ainda pouco
esclarecidas no âmbito da com unidade de especialistas; de forma especial, os novos dispositi-
vos legais aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Os autores que iniciam a discus-
são entendem que o debate está circunstanciado por questões políticas, epistemológicas e
metodológicas que precisam ser articuladas com o âmbito das ações pedagógicas propriamente
ditas. Assim, convidamos tanto pesquisadores e estudantes envolvidos com a temática,
quanto professores e profissionais de diferentes âmbitos de atuação a participarem, nos
números da Revista Movimento que se seguirão, da discussão proposta.

Mantendo o elevado nível de qualidade de Revista que para nós supera as classifica-
ções formais e os julgamentos emocionais tendenciosos, e completando a presente edição da
Revista Movimento, estão dois belíssimos artigos originais e dois importantes ensaios que,
certamente, oferecerão aos leitores significativas oportunidades de reflexão e aprendizagem.

A todos uma boa leitura.

O editor.
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