
EXECUflV A NACIONAL DOS ESTUDANTES DE EDUCA~Á.0 FfSICA 

REGIONAL SUL 
CENTRO ACAD:i!:MICO DE EDUCACÁO FÍSICA- UMVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

RELATÓRIO IV COREEF 

''• 1 •I 

FLORIANÚPOLIS, 1995. 



EXECUTIV A NACIONAL DE ESTUDANTES DE EDUCAc;ÁO FíSICA 

SECRETARIA REGIONAL SUL 

CENTRO ACADtMICO DE EDUCAc;l.o FíSICA 

RELATÓRIO IV COREEF 

FLORIANÓPOLIS, 13 A 15 DE JANEIRO DE 1995. 

- Universidade Federal de Santa Catarina 

- Universidade Federal do Paraná 

(UFSC) 

(UFPR) 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

- Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPO) 

- Universidade Federal de Pelotas 

- Universidade Estadual de MaringA 

- Instituto Porto Alegrense 

Membro da ExNEEF Presentes: 

(UFPel) 

(UEM) 

(IPA) 

- Lisandro L. V alente - coordena~!o de ensino, pesquisa e extens!o 

1 ,. • ~: ,. 

- Maria do Carmo Morales P~i.Osuptente da coordena~!o de ensino, pesquisa e 

extens!o. 
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Pauta Aprovada: 

1) Informes 

Il) EREEF e SlvfEE 

III)CONEEF 

IV) Regional Sul 

V) V COREEF - UFRGS 

Vl)M~~ 

VIl) A valia~a:o do N COREEF 

!-INFORMES 

UFSC - Posse do Novo C.A. em dezembro/94 

- Primeira semana Academica para ~o 

' '.': 

- Processo via C.A. contra professor por assédio a aluna do curso. 

UFPR - Semana do Calmiro para ~o 

- Iniciativa do corpo docente da UFPR devido a nAo inclusfto na medida 

provisória de aumento salarial da classe, contudo, esta si~Ao já foi 

contornada. 

UEPG-Elei9lSes com indicios de fraude para escolha do novo C.A., em 1993, 

contando com duas chapas concorrentes em 1994. A chapa vencedora convidou 

alguns academicos da chapa eoncorrente (presentes no IV COREEF) para fazer 

parte da gesta:o. 

- C.A. atualmente pouco ativo devido a falta de organiza9Ao da coordena9Ao 

geral. 

- Primeira participa9Ao da UEPG em COREEF's garantindo presen9a nos 

próximos. 

UFRGS - Confirmado V COREEF no periodo de 17 a 19 de ~o do presente ano. 

- Eleito Novo D.A. em dezembro/94. 

- Realiz.a~Ao da primeira semana academica. 
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UFPel - Ocorreu vestibular da UFPel no periodo de 08 a 11 de janeiro do presente ano. 

- Reali7,ada elei~a'.o do D.A. emjaneiro/95, vencendo chapa única coro 13 

componentes. 

- O D.A. realirou uro instrumento de av~ilo da gest!o 94. 

- Entregue o relatório do XV ENEEF no día 24/12 para as Regionais. 

- Ocorrendo na UFPel o projeto de avalia9ao institucional. 

UEM - Elei9Ao CAEF para gestAo 95 coro vitória da chapa Novos Rumos. 

- CAEF apóia a chapa que venceu a eleiy!o para o DCE e mantém um 

representante para o Diretório Central. 

- Para o CONEEF que se realizará no periodo de 17 a 19/2 a UEM garante 

estrutura Fisica, porem nAo garante alimenta9ao gratuita ou subsidiada. 

- Os certificados do CONEEF serlo expedidos pela DEX-UEM como um projeto 

de extensa'.o, como intuito de tomar uro evento da mesma. 

IPA - NovoD.A. assume em setembro/94. 

- Preocu~!o ero organizar o Diretório e estabelecer contato com a direyAo, 

coordena~ao e academicos. 

- Realiza~o da semana academica contando coma partici~llo de 500 pessoas. 

- Convite da AABB para ajudar na Organiza9ilo do Seminário nacional sobre lazer 

ero POA maio/95. 

ExNEEF - Em revisilo todas as cláusulas do Estatuto ¡>ara tomar a ExNEEF pessoa 

jmidica. 

- Em andamento cademo de Debates. 

- Pretensa'.o de lanyar no JI CONEEF o jornal da CEPE. 

- Propostas de grupos de estudos sobre MEEF, coro inseiva'.o na Sociedade. 

·Está sendo elaborado o jornal da ExNEEF. 

- Coordenador Geral da Executiva, "Guego", justifica a ausencia por encontrar

se em Botucatu participando de uro estágio de Vivencia. 

- A suplente da Coordenadoria de Finan~ afasta-se do cargo devido a 

conclusA'.o do curso, e indica Alex (Vi~osa) para assumir a fun9A'.o. 
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II - EREEF e S:MEE 

2.1. Mudan9a da Estrutura: 

Diminuiu o periodo da realizayAo do evento de 6 p, 4 dias dessa forma: 

- retiraram-se as oficinas, os grupos temáticos, dias livres e acrescentam-se mais 

uma mesa para o evento. 

Definindo-se para o encontro a seguinte estrutura: 

- Periodo Matutino: Mesas EREEF 

- Periodo Vespertino: Temas Livres 

Vivencias 

Plenária Final 

- Periodo Notumo: Mesas SMEE 

Grupos de Estudo 

Noite Cultural. 

2.2. Nº de mesas 

Após várias propostas para o tema ficou definido: 

- 3 mesas para o EREEF 

- 2 mesas para o S:MEE 

2.2.1 Horários 

EREEF - Preservayllo dos horários definidos no COREEF anterior. 

SMEE - 19:30h. as 22:00h. 

01:30h. para explanayilo, sendo 30' para cada palestrante e l:OOh. para 

discussAo. 
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2.2.2 Palestrantes: 

Cada mesa terá 3 palestrantes: 

EREEF-

Mesa 1 - "Linbas de Produ~Ao Científica na E.F. atual" 

- Carlos Eduardo Vieira (UFPR) 

- Eliane Pardo Chagas (UFPel) 

- Astrid (UFS:M) academica 

- Paulo Egon (IP A) - suplente 

- Lizia Helena Nagel (UEM.) - suplente 

Mesa 2 - "O carpo como objeto de Estudo da E .F. atual" 

- J. A Oaiarsa (SP) 

- Airton Negrini (IP A-UFRGS) 

- Jollo Paulo Subirá Medina (UNICMv1P) 

- Lisandro (UFPel) academico 

- Clésio (UFROS) - suplente 

- Jurema (UFPR) - academica suplente 

• - Angela - academica suplente 

OBS. Esta mesa será composta de quatro palestrá.ntes, tr!s Professores e um academico, 

se todos os tr!s primeiros professores acÍina citados . aceitarem a proposta de virem ao 

Encontro. Caso cont.rário serílo dois professores e um academico. 

Mesa 3 - ''O incentivo a produ~Ao cientffica na gradua~Ao de E. F." 

.. - Rubem Alves 

- V alter Bracht (UFES) 

- Silvana Ooelner (UFRGS) - suplente 1 

- Renato Rochefort (UFPel) - suplente 2 

- Suzana (IPA)- suplente 

- Maria do Carmo (UFPel) - academica 

- Gislaine Gon~alves (UEM) - academica suplente 
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SMEE-

Mesa 1 - "Em busca de urna identidade cultural" 

- Nilda Teves (UFG) 7f ef)v<-/1-l w.< c. 

- Mauricio Roberto da Silva (UFSC) 

- Giovani de Lorenzi Pires (UFSC) - suplente l (JBu-fvi ~ 

- - Nome do Mestrado de Antropología da UFRGS - suplente 2 

- Janaina Marques da Silva (UF AL) - academica UJuf-L lv:.é .. do 

- Pimentel (UFBA) - academico suplente 

Mesa 2 - L~Politicos para demoeratiza9!o do Esp0rte'• _ 
.J! ci_' ' 1 - Lino Castellani Filho (UNICAMP~ OL e{!..).) q / zB·~ F ,~,, qn.. 

. -
.. - Ednaldo Pereira Filho (ex-presidente da FBAPEF) 1 

í 
-Juca Kifouri (representante da Secretaria de Esportes) - HiN- 6SFDR.:TE/ 

- Florismar Oliveira Thomas (UFPel)- suplente ( 4e ).;. ,u.o) 

-Femando Mezz.adri (UEPG)- suplente ( '5uf ~(\,\R.o) 
-tt'eil.l- ( ~si-C.Utit) 
- AW,(~. v°'b ( 

OBS. Após longas discuss~s ficaram definidos 3 grupos de estudos para o S:MEE: 

- Cultura Corporal e Escota 

- Esporte como expressllo da cultura 

- Políticas para democratiza~!o do Esporte. 

2.3. Temas Livres : Como já. definido no m COREEF os temas livres ocorre.rllo nas 3 

tardes do encontro das 14:00h. as 15:30h. e serllo 45 T.L. divididos em 3 áreas; 

- Ciencias Sociais e Humanas 

- Ciencias Biológicas da Saúde 

- Conhecim.entos Técnicos 

Cada apresentador terá 20' para utili.zá-los como desejar. 

Os trabalhos deverllo ser enviados a Comiss!o Cientifi.ca (UFSC) até 3-1 de InaIYº 

e esta devolverá a Comissllo Organiz.adora até 20 de abril. 
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2.4. Viv~ncias: Das 16:00 as 18:00h. 

Devido a nao confirmayilo das condiyOes de espayo fisico para a realizaylfo das 

Viv~ncias, inicialmente foram definidas apenas 4 viv~ncias: 

- Capoeira - Mestre Piriquito, 

Cristiano Cunha 

- Afro Aeróbica - Anderson Meireles (Pelotas) 

- RecreayAo e Lazer-Kassius (IPA) 

- Jogos Teatrais - Mmníeio-(UFSC) ~ 

OBS. Caso baja espa~o para mais viv@ncias , foram indicadas outras duas: 

-Ioga 
1 .... .. , . 

- Tai-chi-chuan 

ill-CONEEF 

Após polémicas discuss&s nAo chegou-se a um. consenso sobre a temática, 

portanto a Regional Sul nilo tem proposta definida. 

IV - Regional Sul 

4.1. Secretarias Estaduais ': 

Levantou-se a possibilidade de a UFSC assumir a Secretaria Estadual de S.C., 

sendo que esta entidade levará urna defi.niyAo para o próximo COREEF. 

OBS. A Regional Sul (UFPR) por ora, assumiu os encargos de divulgar assuntos 

referentes a Secretaria Estadual de S.C. 
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V-COREEF 

Apenas foi confumada a data do evento e feitas algumas declara~Oes sobre as 

condi~~ de realiza~Ao do mesmo. O JP A se prontificou em auxiliar na organiza~a.o do 

encontro. 

VI - M09<'>es 

O C.A. da UFSC levara para o 11 CONEEF uma proposta de M~Ao de Repúdio 

contra professor desta entidade por assédio a aluna do curso. 

' , . ~" 

VII - A valiacAo 

Foi 1mAnime a opiniAo sobre a org~a:o do evento, onde os participantes 

parabenizaram a Comiss4o Organizadora do mesmo, considerando ótima a alimen.1a~!o 

gratuita. e alojamento em boas condi~Oes, contribuindo para um bom andamento nas 

plenárias. 

Alguns pontos específicos é importante salientar: 

UFPR - Ótima Organiza~Ao. Bom andamento ·das reuniOes, apesar das discussOes 

ficarem centralizadas em alguns participantes mais antigos do ME. 

-Delegados: 

Fmncinaldo Alves Costa 

Janine V aléria Cebulski 

Rodrigo Gtaboski Fratü 

UEM: - Critica 8.s discussOes superficiais, principalmente as que se referiram ao 

CONEEF, ficando este ponto de pauta. empemido. 

- Alguns posicionamentos pessoais poderiam ser evitados na plenária. 

-Para~Ao aos novatos no movimento. 
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-Delegado: 

Má.rcio Norberto Farias 

IP A - Solicita9Ao dos relatórios de encontros anteriores para melhor participa91lo nos 

próximos. 

- Delegados: 

António Genozi Lara Orta~a 

Kassius Nitzke 

Roberto Gricp 

UFR.GS - Lamenta a pouca participay!o dos académicos da cidade sede (UFSC). 

- Desrespeito a mesa durante as discussOes. 

- E>elegados: 

Cintia Kovara 

Flávio Brecher Müller 

Mauro Maisonave de Melo 

Nair Casagrande 

Oberdan Ooulart Pires 

Onecimo Ubimtan Medina Melo 

UEPG - Maior divulga9ao e esclarecimento sobre o evento. 

- Algumas discussOes repetitivas. 

- Delegados: 

Ederley Scremin 

Elton J. Scremin 

Eros Spartalis 

UFPel • Bom andamento das reunilSes 

- Bons encaminhamentos das discussOes 

1 . .... .. . . 

- Critica a n.Ao pe.rticipa9Ao da PUC/PR e UDESC/SC, atribuindo esta falha ao 

:MEEF e nJlo a Regional. 
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-Delegados: 

Charles da Silveira Soares 

Lisandro L. V alente 

Maria do Carmo Mora.les Pinheiro. 

UFSC - Como entidade organizadora, sente-se satisfeita, urna vez que as expectativas 

foram superadas devido a boa participa~o, á qualidade das discussOes e infta estrutura. 

OBS. A ComissAo Organizadora agradece a parlicipa~Ao de todos e parabeniza, em 

especial, os calouros do l\IBEF. 

-Delegados: 

Deise Arenhart 

Morgana Moraes 

Sandra L. Dalmagro 
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