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RELATORIO DO I CONSELHO NACIONAL DE ESTIJDANTESl2E

.EDUCf\ÇÃO FISICA - GESTÃO 94/95
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Estiveram reunidas dezessete entidades na cidade de Vitória - ES nos dias 18,19 e 20 de
novembro de 1994 para a realização do I Col\TEEFda Gestão 94/95.
Puderam participar deste conselho na UFES, (Universidade Federal do Espirito Santo), as
seguintes entidades: UFBA, UFPR, DEM, UFAL, UFJF, UFPel., UERJ, UFSC, UFV, UNB,
CEUNES, ~'U, UGF, UFRJ, UF:NIG,UFPB e UFES; pretendendo a discussão da seguinte
pauta:
-Informes;
-4 Seminário sobre Movimento Estudantil e Esporte;
-Planejamento da ExNEEF;
-Grnpos de Estudos sobre os 15 anos de ENEEF;(Estatuto, Lei Zico, Curriculo)
-Registro da ExNEEF- Ata de Fundação e posse;
-Avaliação do XV ENEEF;
-Prestação de contas: a) XV ENEEF b) ExNEEF 93/94;
-XVIENEEF;
-Projeto Financeiro;
-Projeto 15 Anos ENEEF;
-2 Jornai da ExNEEF;
-Encontros das Regionais;

I

-Projeto de Formação Politica junto às bases;
_20 e 30 Caderno de Debates;
-Avaliação do I CoNEEF.

JNFORlVlES:

T.JFBA
-Eleição pl o novo D.C.E nos dias 6 e 7 de dezembro de 1994;
-Inauguração oficial do jomal o SEDENTÁRIO.(joma! elaborado por ex-alunos de Ed. Física)
-Eventos : .Em dezembro realização de um seminário referente às experiências vivenciadas no
XV ENEEF em João Pessoa - PB;
-Elaboração de um documentário com relatos deste seminário, com possível apresentação no
II CoNEEF, em Maringá.

UFES
-Articulação de uma nova chapa para o D.A devido o atual ter uma representação inexistente
dentro do Departamento;
-Eventos: a) N Congresso Espírito Santense de Ed. Física (5 à 9/12/94);

b) Eleições para chefe de Departamento de Ginástica.



UFU
- 05 a 09 de dezembro será realizada a I semana científica do curso de educação fisic8

~UFJF
- Apresenta a produção da 2a edição do jornal "O Nocaute";
- Articulação do D.A. para viabilização de sua independência financeira.
- Eleição da coordenação do curso.
- Resgate histórico do IV ENEEF (1983) realizado em Juiz de Fora MG.
- Eleição da Nova Reitoria no 2° semestre de 94;
- Viabilização do Estatuto para o D.A.;
- Questionamento entre professores e alunos para possível reforma curricular.
- Mudança do Estatuto da Universidade;
- Eventos realizados: - 43° Jogos Universitários (23 de Out â 06 Nov/94)

- II COREEF (Sudeste II - 11, 12 e 13 de Nov.l94).

UFPR
- Eleição da chapa "INDIGNAÇÃO" do DCE dias 09 e 10/11/94;
- Curso de Extensão: Planejamento Individual voltados para C.As.
- Realização do ICOREEF previsto para Dez./94;
- Realização do IEREEF em maio/95;
- Organização do campeonato de Futsal em novembro;
- Realização da IV Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão em Set./94.
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UFPEL i I
- DCE de Pelotas em fase de eleição, com campanha até Dezembro;
- O D.A.L.O.R. encaminhand6 elaboração de estatuto para consequente registro do órgão
como pessoa jurídica; i
- Eventos: - 29/11 à 03/12 XV Simpósio Nácional de Ginástica com o tema "Formação
Profissional" .,

CElJNES
- Apresenta a 2a edição do jornal "Colapso";
- Mobilização dos estudantes em relação a transferência do curso de Educação Física de Nova
Venécia para São Mateus;
- Eleição do D.A. em 24 e 25/11/94.
- Eventos: - Participação no II COREEF da Sudeste II em Juiz de Fora.

- Seminário sobre Educação Motora dia 26/11/94.
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UNB
- Aconteceu eleição do DCE em Nov.l94;
- Reestruturação da AAAUNB;
- Revisão do estatuto e registro do C.A. como pessoa jurídica.

UFPB
- Apresentou as dificuldades encontradas para organização do XV ENEEF.
- Os jogos da Cesisa foram iniciados dia 16/11, previsto término para 25 de Novembro.
- Realização do JUP'S com data a ser definida.



UEPA
- Esteve em greve juntamente com os funcionários públicos;
- O novo D.A. tem se preocupado apenas com eventos isolados, não fomentando as discussões
sobre o curso;
.:.Realização do 10 SEF da UEPA e o I Festival de Dança da Amazônia.

UFMG
- Cursos em módulos de Iôh/aula, com palestras e debates, totalizando 20h/aula (28/11 à
16/12/94).
- Lançamento do livro sobre "Ritmo e Movimento" da professora da Escola de Educação Fisica
da UFMG - Maria Lygia no dia 18/11194.

UFSC
- Realização do Trote Ecológico, turma 94.1, onde cada calouro plantou uma árvore e cuidará
dela por quatro anos;
- Paralização dos alunos dia 31/08/94, para discussão sobre não aparecimento de candidatos à
inscrição para coordenação do curso.
- Eleições para C.A.E.F., dia 09/12/94, com trabalho junto à coordenação Geral da ENEEF.
- Eventos: - Jogos Interfases de 18 à 20/11194.

I
UERJ
- Elaboração de ciclo de Palestras
- Eventos': Jogos Internos realizados na última semana de Outubro.
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ExNEEF: ,. I
- Seminário de Planejamento em.Viçosa 14 à 16/10/94;
- Reunião com a FEAB e Floresta e Intercâmbio junto ao Fórum Nacional de Executivas de
Curso.
- Participação da ExNEEF na Semana Acadêmica de Pelotas (24 à 28/11) e na Semana
Acadêmica de Santa Maria (07 à 11/11).
- Realização do II COREEF em Juiz de Fora Sudeste lI(ll à 13111).
- Lançamento do caderno de debates no VII Encontro Catarinense de Educação Física
APEF-SC;
- Contatos com o CBCE;
- Eventos: - II COREEF Nordeste 25 à 27/11 - Maceió;

- Participação na Semana Cientifica da UFU - 06 à 11112.
- Congresso FBAPEF - 06 à 11/12.
- Congresso Espirito Santense - 05 à 09/12.

UFV

- Realizada a IReunião da ExNEEF no periodo de 14 à 16 de Outubro em Viçosa;
- Programação do II Seminário de Formação Política do C.A. periodo de 28 à 30 de Novembro
- Atuação do C.A. junto aos órgãos colegiados para garantia de votos dos alunos de sucessão
Departamental
- Realização em Outubro dos JIEF'S
- Mobilização dos acadêmicos para eleição do novo C.A.

Após os informes começam as discussões sobre o 1f! ponto de pauta.



1!!.) 4~ SENITNÁRIO SOBRE MOV1l\/JBNTO ESTUDANTIL E ESPORTE

Enquanto movimento estudantil este seminário tem que se realizar. A ExNEEF
conseguiu a verba com o MEC para realização do evento anterior, havendo a probabilidade de
novo convênio. Deliberou-se a realização do Seminário a ser em Curitiba juntamente com o
EREEF nos dias 18-19-20-21/05/95

2Q) PLANEJAMNETO DA ExNEEF

Nesste ítem foi esclarecido sobre como aconteceu este planejamento Estratégico da
Executiva em Viçosa, sendo feito uma análise do problemas do MEEF, e as possibilidades de
ação para posterior solução dos problemas se dando em cinco fases:

1~Descrição dos problemas

2!! Causas do problema

3!! Consequências do problema

4!! Operação e sub-operação

5!!.Execução do Projeto
,

Este planejamento esta sendo divulgado para que todos que possam dar sua
colaboração pois a ExNEEF necessita de pessoas para atuar juntamente aos trabalhos; bem
como foi feito junto as entidades presentes.

!
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3º) GRUPO DE ESTUDOS: 15 Anos de ENEEF

O M.E.E.F. vem buscando resgatar a história de nossos encontros nestes últimos 15
anos, para que o l\II.E.possa ter registrado fatos importantes que caracterizaram esta trajetória

Sendo assim foram divididos grupos que discutiram sobre diferentes ENEEF'S onde
suas escolas tem alguns documentos, informações que podem ser importantes para os estudos.
Estas dicussões constam em atas para quem desejar ter acesso.

4Q) REGISTRO DA ExNEEF - Ata de Fundação e Posse.

O Registro da ExNEEF ainda não foi feito e este deve ser efetuado para que a
Executiva seja reconhecida juridicamente. Para este reconhecimento ela deve ser legalizada e
por tanto deve-se fazer uma ata de fundação da mesma, que foi deliberado um grupo para
formulação desta ata.

5º ) AVALIAÇÃO DO XV ENEEF

Foi iniciada uma leitura do relatório elaborado pela ExNEEF, mas a assembléia optou
em usar outra dinâmica que não a leitura, deliberando-se que o relatório seria enviado as
regionais até dezembro com devolução até 30 de Janeiro de 1995 devendo as regionais
fazerem uma síntese das avaliações. Então seria melhorado para se ter aprovação no II
CONEEF - (Maringá).



o Representante da UFPB não levou nenhum relatório de avaliação tendo em mãos
apenas prestação de contas

Foi aberto um espaço para que as entidades presentes colocassem suas avaliações.
No geral todos falaram sobre as dificuldades encontradas no evento, dificuldades estas

"que deverão tentar ser sanadas para o próximo ENEEF. A estrutura será elaborada pelo M.E.,
tentando abordar todos os pontos falhos para que se possa realizar um encontro sem tantos
problemas.

6º ) PRESTAÇÕES DE CONTAS:

-XVENEEF

Entrada: 1.304 inscrições = 16.575,00

Saída = 15.325,45

1.248,55

Falta pagar o desenho do folder e piso da academia (3m)
Quando houver superfaturamento tem que se repassar para a ExNEEF

- EXNEEF 93/94 - 94/95
I

i
Será realizado no TICONEEF devido o coordenador de finanças não estar presente com

material.' i

79.) XVI ENEEF

Após diversas discussões foi deliberado que o tempo para cada palestrante da mesa
redonda será de 20 minutos. Cada mesa terá duração de 3h distribuídas assim:

1 hora para falação dos palestrantes

1 hora de debate

1 hora para encaminhamentos

As mesas ocorrerão no turno da manhã e o número de acadêmicos a serem
palestrantes fica a ser definido. Critérios para Seleção dos Palestrantes: no II CONEEF .

- Busca do currículo, observando neste trabalhos que tenham relação com o tema da
mesa, sendo que o envio antecipado do resumo da falação será imprescindível,

Quanto aos temas livres:

Tempo de falação e debate: 10 min de cada com flexibilidade de falação
Os locais deverão ser salas próximas uma das outras sendo que no

horário de tema livre não deverá estar acontecendo atividades paralelas.
Os temas deverão ser analisados por uma comissão cientifica, devendo

constar nos anais os resumos.



Vivências:
- Deverá ser priorizado a cultura popular brasileira na medida do possível e todas as vivências
deverão ser paralelas com duração de 2 horas.

Plenárias:
- Mínimo de três plenárias noturnas.

Programação Cultural~
- Todas as noites deverão acontecer apresentações a partir das 23:00 h, e uma noite da semana
será reservada somente para apresentações culturais.

Jemática:
- As entidades levaram algumas sugestões abordadas neste conselho, a serem discutidas em
suas bases e definido no II CONEEF.

Foram elas:
- Sérgio (UFU) - O Neoliberalismo e suas implicações nos países do 3° mundo.
O mundo capitalista pós-moderno; privatização das universidades.

- Guego (UFSC) - Sair do eixo Educação Física entendendo que a mesma não é a solução. O
ENEEF cresceu.
O discurso se aproxima do que neste processo? Abordar a diferença da estratégia do aluno

tão minjma frente as estratégias do sistema neo-liberal.

- Valter (UFJF) - A coerência pedagógica - projeto politico pedagógico.

- Pimentel (UFBA) - O que é Movimento Estudantil?
Qual a Contribuição, que fizemds no processo social?

I I·
- Carmem - Qualidade do Ensin1 nas aulas de Educação Física.

I
- Xuxa (UFRJ) - Rumo da I Educação Física. O que é Educação Física? Resgate.
Regulamentação ou não da profissão? Bacharelado ou Licenciatura. Estado - Educação -
Educação Fisica. I

- Alex (UFV) - Educação Pública

- Marcílio - Político - Pedagógico - Teoria X Prática.

8°) PROJETO DE FINANCAS:
- Será apresentado no II CONEEF

9°) PROJETO "15 ANOS ENEEF":
- Está sendo elaborado um video com os ex-militantes, bem como a elaboração de quadros dos
cartazes dos ENEEF'S. No III CONEEF o material deverá estar concluido.



· I
10") 2° JORNAL DA ExNEEF:, .
- Este deverá sair em janeiro ~r Florianópolis, onde quem tiver algum artigo ou realização de
algum evento, favor enviar. O árticulador do jornal é o Pimentel (Coordenador de Impenss. e
Divulgação). i

13°) 2" e 3° CADERNO DE DEBATES:
- O 2" caderno será sobre Movimento Estudantil e Currículo previsto para Fevereiro/95.
O 3° caderno será publicado com o CBCE em um grande número de cópias.

- AVALJAçÃO DO CONEEF:

- As reuniões foram proveitosas visto a extensa pauta, mas o compromisso na pontualidade
dos horários das reuniões ficou muito a desejar, onde se percebe a necessidade de um maior
interesse neste aspecto para que as reuniões não se estendam madrugada à dentro, e os
encontros não se tomem massantes.

- Sendo este Relatório escrito de acordo com as atas referentes as reuniões deste conselho a
Coordenadoria de Finanças (responsável pela elaboração do mesmo) fuma ser verdade estas
deliberações.

Vitória, Novembro de 1994.
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OBS.: O grupo de estudo sobre Lei Zico ficou sob a responsabilidade de Alex (UFV).
O grupo de Estudo sobre ~statuto da ExNEEF ficou sob a responsabilidade da (UFJF) -

coordenado pela coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (UFPEL).
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