EDITORIAL
ESTUDOS E REFLEXÕES
O Curso de Educação Física da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, localizado no campus de Marechal Cândido
Rondon, extremo Oeste Paranaense, completa neste ano de 2004, vinte
anos de atividades, destacando a função social que exerce e considerando ser o único curso de Educação Física, num raio de aproximadamente
300 Km., de caráter gratuito e público. Muitos foram os desafios enfrentados nestas duas décadas de história, contudo podemos reafirmar o
compromisso institucional que existe junto à comunidade regional, lançando ao mercado, profissionais cada vez mais qualificados, que já
totalizam nestes 20 anos, aproximadamente 600 licenciados e bacharéis,
transformando a realidade social e melhorando a qualidade de vida e de
saúde da população.
Tivemos uma interrupção de nosso Caderno de Educação Física,
denominado “Estudos e Reflexões” por motivos diversos, dentre os quais a
inexistência de recursos financeiros. Entretanto, através do esforço de docentes, acadêmicos e comunidade local, estamos retornando, inclusive com
duas novas edições, no formato de revista e com uma série de novidades,
demonstrando a qualidade e o potencial cientifico existente na instituição.
No volume 4, nº 1, correspondendo aos trabalhos de 2002, estaremos apresentando trabalhos em forma de Artigos Originais, Artigos de Revisão, Pontos de Vista e Relatos de Experiências,
tendo como autores docentes da Unioeste e de outras instituições do
país, acadêmicos e profissionais da região.
Aproveitamos nossa Revista para homenagear todos àqueles
que contribuíram com a construção da história da Educação Física
regional, liderada pelo curso superior que foi iniciado à época pela
FACIMAR e, posteriormente pela
UNIOESTE, personagens e fatos
que são citados no projeto “Educação Física –Uma história de 20
anos”, coordenado pelo professor
Lair José Bersch.
Reformulamos o nosso
convite aos profissionais da área
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para que façam uso de nossa Revista, divulgando as pesquisas e os trabalhos científicos aqui apresentados. Queremos deixar nossos agradecimentos à todos, indistintamente, que contribuíram com estas duas edições e aproveitando este importante momento para nos irmanarmos com
os egressos e a comunidade acadêmica que sempre esteve ao lado dos
avanços e auxiliando na construção desta bela história regional.

“...o saldo destes 20 anos é a realidade que aqui está,
um curso superior de qualidade e de muitas conquistas,
uma referência...”

Profº Lair José Bersch
Presidente do Conselho Editorial
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