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3ª REUNIAO DA EXECUTl\IA NACIONAL DE 
ESTUDANTES DE EDUCA(JAO FiSICA 

REL\TÓRIO 

UNl\IERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
ABRIL/ 1995 



EXECUTIVA NACIONAL DE ESTUDANTES DE EDUCACJAO FÍSICA 

RELATÓRIO DA 3ª REUNIAO ExNEEF 

A ExNEEF, reuniu-se durante os dias 31.03, 01e02.04de1996, na Fazenda 
da Universidade Federal de Uberlandia - MG, em 3ª Reuniao Ordinária convocada 
pela Coordena9ao Geral da mesma. 

Estah.Jtariamente, a reuniao nao poderia ser considerada oficial pelo fato de 
nao estarem presentes 60% + 1 das Coordenadorias da ExNEEF. Porém, por 
questoes de necessidade organizaoional do Movimento, os membros presentes 
decidiram (deliberaram) sobre alguns assuntos, tentando respeitar ao máximo este 
ponto; e encaminharam alguns trabalhos (reda9ao de cartas, oficios, etc). Para 
que se ohegasse a tal conclusao (de que as pessoas entao presentes deveriam 
trabalhar), foram levados em considera9ao pontos como: longa viagem de alguns 
membros dzi ExNEEF (30h); desperdíoio de verba pública, dada a estruh.Jra 
oferecida pela UFU (Fazenda , comida, eto). 

Os membros present&s foram: 

AlexSandro Britto - ESEF-UPE - Regional Nordeste 
Francinaldo Alves Costa - UFPR - Regional Sul 
Sandoval Villaverde Monteiro - UFRN -Coordena9ao Geral 
Ari Lazzarotti Filho (Guego) - UFSC - Coordenac;ao Geral 
César Pimentel Figueiredo Primo - UFBa - Coordenadoria de lmprensa e 

Divulga9ao 
M8 do Carmo Pinheiro (Carminha) - UFPel - Coordenadoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensao 
Andréia, Robson, Ovelha, Alberto, Karla, Rodrigo, Aurora, Mellssa, Karina, 
Bertolino. Fernanda, Sandro, Túlio - D.A I UFU - Comissao Organizadora XVI 
ENEEF 

Na sexta-feira, dia 31.03, apó~ um21 discussao informal sobre estab.Jto da 
ExNEEF, foi aprovada a seguinte pauta: 

• Informes; 

• Avaliac;ao Planejamento Estratégico: C.l.D e CEPE; 

• Representac:;ao ExNEEF: Congresso UNE 
Fórum de Executivas de Curso 
Seminário Currículo - UFSC 
11 EREEF Nordeste - Petrolina - PE (25 a 28.05) 

• IV SMEE - Curitiba - PR (1 O a 13.05.96) 

• XVI ENEEF: Espac;o para História e Perspectivas 
Projeto On;amentário 
Órg~os Fimmciadores 
Estrub.Jra, Data, Palestrantes, Vivencias 
Divulgac;ao (cartaz provisório) 
Acompanhamento ExNEEF junto a C.O 

• 2° e 3° Jornal ExNEEF; 



• Reda980 em grupo do Editorial 2° Jornal; 

• Projeto 16 anos - Vídeo I Arquivo I Molduras I Caderno Debates; 

• Presta9ao de contas: XV EN EEF 
ExNEEF 

• Projeto Darcy Ribeiro (LDB); 

• Proposta para Caderno de Debates (Vol. 03); 

• Relatório Final - gestao 94/96 ExNEEF 

• Informes: 

Regional Nordeste - ESEFIUPE: 
- Estao remetendo para as escotas da Regional NE todo o materhtl reoebido; 
- Tem mantido oontato com a FFPP-UPE e UFPB, enquanto as outras escolas da 
regiao, infelizmente, nao tem dado retorno; 
- Estao se progri?tmando para fazer visitas ils esoolas do NE nos próximos dois 
meses; 
- lniciimdo a elabora9ño do vídeo com ex-militantes do M.E; 
- COREEF, praticamente resolvido; 
- Poucos deb!llhes para fechar o 11 EREEF, com previsño para 200 alunos; 
-XVI ENEEF, inlolaram a todo vapor as atJvidades para a comitiva ESEF-UPE, oom 
a previsao de um (01) 8nibus; 
- Participac;ao no DCE está efetiva e decisiva nas negocia9oes oom o Governo do 
Estado acerca da gratuidade oom qualidade para a UPE; 
- lntervenc;ao na% de aumento das mensalidades da UPE, que seria de 1600/o para 
65%. 

Regional Su/ - UFPR: 
-> 1 EREEF e IV SMEE: 
- Estao garantidos alojamentos, alimenta9ao e local para os eventos; 
- Multa dificuldade para conseguir as passagens aéreas para os palestrantes; 
- Foram trazidos 400 oartazes para serem distribuidos no Norte/ Nordeste/ 
Sudeste; 
- Estao a todo gás para que saia tudo bem; 
->O CAEF - UFPR está completando 10 anos e há programas de alguns eventos 
para comemorar esta data, o EREEF é um deles. Outros eventos, 5• Semana 
Academica sobre o CAEF, homenagem i?t todos os ex-presidentes do CAEF, e por 
aí. .. 

Coordena9iío Geral - UFSC e UFRN: 
- ExNEEF pessoa jurídic21 ; 
- Realizada plenária com CORECO (Conselho Regional de EntJ dades de Economia), 
quando da realiza9iio do V COREEF Sul, em Porto Alegre - RS; 
- Particlpa9ao no COREEF Sul - POA/RS; 
-Ofícios encaminhados a: Amarílio (Dlretor do CEFD/UFES) 

Coordenadoria de Relagoes Externas 
- Relatório provisório do estágio de Vivencias; 
- Trabalho via Bitnet; 



-Material sobre Medida Provisória, LDB . 
- Est:ao sendo realizados estudos pre-timinares sobre órgaos financiadores com 
que a ExNEEF possa firmar convenios (a cargo de Sandoval). 

Coordenadoria de lmprensa e Divulga9iio - UFBa: 
- 111 CoNEEF (2, 3 e 4 .06.95): Em andamento com estrutura/sede em definic;ao. De 
urna forma geral o encontro está sendo encaminhado; 
- C.l.D: Viabilizada a utilizac;ao do terminal de computadores da FACED/UFBa; 
- Bitnet para o próximo mes. 

Coordenadoria de Ensíno, Pesquisa e Extensiio - UFPel: 
- Lanc;ado no 11 CoNEEF/Maringá, o Vol. 02 Caderno de Debates "Movimento 
Estudantil e Currículo", e está a disposic;ao com a Coordenadoria de Financ;as 
para as escolas interessadas em adquirHos; 
- O relatório do XV ENEEF já foi enviado as Coordenadorias, Regionais e Comissao 
Organizadora, ficando a cargo das Regionais a divulgac;ao dos mesmos; 
- Est:ao sendo encaminhadas cartas convites para todas as escolas do país, a ex
militantes e pessoas com participac;ao importante no M.E e outros Movimentos 
Sociais Organizados, divulgando a publicac;ao do Vol. 03 Caderno de Debates; 
-O grupo de estudos sobre Estatuto ExNEEF está na UFJF e UFPel. 

Comissiio Organizadora - O.A - UFU: 
-Agradecimentos aos presentes; 
- Realizac;ao do 1 SEPEF (Seminário de Política Estudantil da Educac;ao Física), 
conforme relatório distribuido; 
- Reafirma9ao do apoio departamental e informes do XVI ENEEF no Conselho de 
Departamento: 
-Obtenc;ao do apoio da Coordenac;ao do curso (cotas de xerox, telefonemas, micro 
XT); 
- Articulac;ao de um onibus da Universidade para o IV SMEE, buscando a 
participac;ao de urna comitiva da UFU; 
- Discordancias e incoerencias apontadas na avaliac;ao dos planos de trabalhos 
dos professores: 
- Bitnet Comissao Organizadora XVI ENEEF: DAEDUCA@BRUFU; 
- Realizac;ao da calourada de 22 a 26.03.96, contendo programac;ao cultural, 
apresentac;ao teatral , grupo de danc;a Afro da UFU, dentre outros. Houve urna 
problematizac;ao por parte dos alunos da Educa/UFU quanto ao local da realizagao 
da festa da calourada, exigindo que esta nao seja no Campus Educa, por questao 
de danos na estrutura; 
- O.A com déñcit, tendo que pensar em maneiras de arrecadar grana; 
- Boa adesao dos alunos a Comissao Organizadora do XVI ENEEF; 
- Jornal Pós-CoNEEF - lrao fazer de tudo para publicar. Oi nóis aí! 

• Avalia9ao do Planejamento Estratégico: 

Operncao 1 - Sede fixa ExN EEF 
Já foi viabilizada, e segundo contatos com o Diretor do CEFD/UFES, o 

arquivo histórico será nesta escola. Agora é necessilrio ver se a sede fixa poderá 
ficar junto ao arquivo do MEEF. 



Responsável : CEUNES-Sudeste 11 (deliberado na 2- Reuniao ExNEEF) 
Prazo pi apresentagao Relatório: 111 CoNEEF 
Ver redagao do estah.Jto no que tange a sede fixa, pois hoje esta acompanha 

a Coordenagao Geral. 
Operagao 2: mesma deliberagao da 2fl Reuniao ExNEEF. 
Sub-Operac;ao 2.1: Caderno de Debates 
Vol.02 - As escalas que quiserem cadernos enviem pedidos a Coord. Finangas
UFV 
Vol.03 - mesma deliberagao da 2- Reuniao ExNEEF 
Sub-Opera9ao 2.2: Vídeo 16 anos ENEEF1s 
Responsável: Poeira/C.1.DIUFJF e ExNEEF 
Divulgar que a editoragao do vídeo será na UFBa 
Sub-Operacao 2.3: já encaminhada 
Operac;ao 3 - concluída 
Operacao 4 - Em andamento, sob responsabilidade da CEPE e UFJF 

As opera9oes que diziam respeito a questao financeira, nao foram 
avaliadas em detrimento da ausencia da Coordenadoria de Finangas. 
Operac;ao 8 - Nao há projeto grande. O que ocorre é que as coisas estao andando 
de acordo comas necessidades. 
Sub-Operac;ao 8.1: Fazer festas dentro do calendário ExNEEF. 
Sub-Operac;ao 8.2: Descentraliza9ao - problemas com as regionais -> Norte e 
Sudeste l. Para tentar sanar este problema, a 0.1.D encarregar-se-á pela 
divulgac;ao de todo o material veiculado para estas Regionais. 

Será enviada carta a todas as Regionais, solici tando seus calendários, 
Relatórios e trabalhos desenvolvidos até entao, com o objetivo de reorganizar o 
M.E e evitar colisoes de encontros. (a cargo da Coordenac;ao Geral) 
Operacao 9 - Jornal ExNEEF 
2° Jornal: encaminhado com lanc;amento no IV SMEE - Curitiba/PR 
3° Jornal: sua pauta será tirada ainda nesta reuniao e seu lan9amento será no XVI 
ENEEF - Uberlandia/MG 
Opera9ao 9.1: Boletins -foi tirada comissao para encaminhar 1° Boletim da gestiio 
94/95 ExNEEF, ainda na reuniao: Pimentel, Andréia e Carminha. O BOi já está 
pronto. 
Operac;ao 9.2: Suprimida 
Opera9ao 9.3: Comunica9ao Alternativa (Bitnet's) - Divulgado no Boletim ExNEEF 
para DA's e CA's do país, no inwito de incentivar o uso dos mesmos (o que sao, 
como conseguí-los, os códigos da ExNEEF, etc). 
Opera9ao 1 O - Projeto de Forma~ao Política junto as bases. Proposta de vivencia 
de M.E no XVI ENEEF, que seria o início deste projeto. 
Operac;ao 11 - Proposta de estruturagao curricular - A CEPE deve entrar em 
contato coma UFV para recolher o material do Grupo de estudos sobre cur rículo 
doM.E 
Opera9ao 1 2 - Projetos Multi e lnterdisciplinar - Alex produzirá texto. 
Operas;ao 12.1 - Fórum Nacional de Executivas de Curso - em andamento. 
Opera9ao 13 - Articula9ao junto as APEF's, FBAPEF, CBCE e outros órgaos 
representativos - sem retorno. 
Operacao 14 -SMEE - em andamento coma Regional Sul. 
Opera<¿ao 15 - Apropriac;ao Cultura -A Comissao Organizadora entrará em contato 
com a Coordenadoria de Cultura para articular tal projeto. 



Qperac;ao 16 - Projetos de Extensao voltados para o trabalho da cultura popular 
junto a grupos sociais organizados - A CEPE deve entrar em contato com a 
Coordenadoria de Cultura para viabilizar tal projeto. 
Operac;ao 17 - Sob responsabilidade da C.l .D 
Operac;ao 17 .1 - Suprimida 

C.1.0, CEPE e C.R.E: 
Quanto aos problemas existentes nessas Coordenadorias, a ExNEEF reunir

se-á no IV SMEE, dando encaminhamento formal a tais questoes. 

• Representa9ao ExNEEF 

Foram tirados indicativos de possíveis representantes nos respectivos 
eventos: 
Congresso da UNE -junho/Brasma -> Guego (UFSC) e Andréia (UFU); 
Fórum de Executivas de curso-> em aberto; 
Seminárlo Currículo (UFSC) -> CEPE e CG; 
11 EREEF Nordeste íFFPP) 26 a 28.06.96 -> Genildo (C.F), Sandoval (C.G), Pimentel 
(C. I. D) e Janaína (C.C) 

• IV Seminário Movimento Estudantil e Esparte 

A confirmar: Jurema (1 EREEF Sul - UFPR), Janaína (UFAL) e Min. Esporte 
Passagens: A passagem da Janaína (aviao), nao está confirmada , nem a 

sua participa9ao, entao a partir da sua confirma9ao no SMEE, tentar-se-á que ela 
consiga a passagem pela UFAL. Se eta nao confirmar participa9ao, chamar o seu 
suplente (Pimentel - UFBa), que estará presente no 1 EREEF Sul. Se a C.O do 
evento achar necessário, Guego (C.G), enviará solicita9ao de financiamento ao 
MEC. 

• XVI ENEEF 

Para discutir este ponto deve-se levar em considerac;ao o Seminário de 
Política Estudantil da Educac;ao Física, realizado pelo D.A/UFU, que preve todo um 
phmejamento em cima da questao XVI ENEEF. Foram entregues apostilas 
result:zmtes deste encontro, juntamente com projeto financeiro e organograma de 
atividades do ENEEF a todos os presentes. Foram elencados alguns pontos para 
dlscussño. Sño eles: 
-> Espaco para História e Perspectivas: Este já foi discutido e encaminhado na 2ª 
Reuniao ExN EEF, portanto, nao se fez pertinente sua discussao. 
-> Projeto Oroamentário: Superfaturamento de pre9os. Está estimado em R$ 
130.000,00 e será encaminhado a lnstituic;oes Públicas. Em último caso recorrer
se-á a instituic;oes privadas. Ainda fica marcado para o IV SMEE, na reuniao 
Extraordinária da ExNEEF, espac;o para redescutir a questao do projeto financeiro 
se a e.o até lá nao conseguir convenio, apoio. 
-> Orgaos Financiadores: C.E.F, Prefeitura Uberlandia/MG, S.M.EducaQiiio, 
S.M.Esporte, SMD lnd -Turismo, FUTEL, Banco do Brasil, MECJCNPq/CAPES/F.B.B, 
FBAPEF, FAPEMIG. 



lnstituigoes Privadas: DRE/Uberlandia, MARTINS, CTBC, PEIXOTO, DOM BOSCO, 
ARCOM, NESTLE, DAIWA, REZENDE, PLANALTO. 

A O.O deve procurar informagoes junto a todos esses órgaos, sobre as 
procedencias que devem ser tomadas, e em cima disso, encaminhar projeto para 
os mesmos, tentando convenio. 
-> Estrutura: Até o dia 02.04.95 nao eslava garantida. No dia 03.04.95, foi 
aprovada e garantida a estrutura do Campus Santa Monica da Universidade 
Federal de Uberlandia para a realiza9ao do XVI ENEEF. 
->Data: Confirmada 
-> Palestrantes: Sendo estes contatos, pertinentes a Comissao Científica, foi 
realizada discussao comos componentes da mesma que estao com dificuldades 
para contactar com alguns dos palestrantes. A UFPel e UFPR devem enviar a O.O -
UFU, os enderegos e teletones dos palestrantes de sua regiao. 
-> Temas Livres: 20 min. com flexibilidade para falac;ao, ou seja, a pessoa 
distribuirá a apresentagao do seu trabalho nesse espago de tempo. Os critérios 
para elabora9ao da ficha de temas livres, fica a cargo da Comissao Científica, que 
tem autonomía para tal. A Comissao Científica será ampliada. Será enviada carta 
convite e ficha de inscrigao temas livresjuntamente como BOi. 
-> Vivencias: Discutido conceito de vivencia. Deve havar grande número de 
vivencias, dentre elas, urna sobre M.E; e negociadas com professores próximos a 
Uberlandia , que poderao participar do ENEEF. Autonomia para a Comissao 
Cultural , que enviará cartas as escolas divulgando projeto Furdum;o e convidando 
as mesmas a apresentarem suas dan9as regionais. 
-> Atividade Cultural - Noite: Comissao Cultural fica encarregada de conseguir 
Banda para fazer show. Se nao for possível "show" todos os dias, colocar-se-á 
som mecanico. As maiores festas serao no domingo, 3• e 6ª feira. 
-> Divulga<;ao: Já há um modelo de cartaz, que será modificado segundo algumas 
propostas encaminhadas na reuniao. A C.O terá autonomía para decidir sobre o 
cartaz e em maio, no 1 EREEF Sul, será avaliado pelo grande grupo, novamente. 
No BOi (Boletim Informativo da ExNEEF), irao bastante informa9oes sobre os 
temas livres. 
-> Acompanhamento ExNEEF junto a ·e.O: Visto que a participa9ao da ExNEEF é 
importante para o trabalho da Comissao Organizadora, esta tentará viabilizar a 
viagem de representantes da ExNEEF até Uberlandia (da regiao Sudeste), para 
que trabalhem em conjunto durante os meses que antecedem o encontro. 

• 2° e 3° Jornal da ExN EEF 

-> 2° Jornal: 
- Editorial Coletivo: Foi redigido pelos membros presentes nesta reuniao e trata de 
repuditir a MP 938; 
- Como anda o M.E: Representac;oes ExNEEF, Eventos rea lizados, matéria sobre 
Estágio de Vivencia; 
- Opiniao: 16 Anos de M. E. E. F - César Ríos Leiro¡ 
-XV ENEEF: Avalia9ao XVI ENEEF: Perspectivas; 
- ExN EEF explicando ... : PI a neja mento Estratégico; 
- Duas (02) fotos; 
- Projeto Caderno Debates; 
- EsplllQO parti Cultura; 



- Poesia; 
- Calendário; 
- Comunica9ao; 
- Projeto 16 Anos MEEF (Solicita9ao material); 
- Curtas e Rápidas; 
- Expediente. 

-> 3° Jornal: 
-Aspectos Informativos e de Produc;ao do conhecimento; 
- Algumas reflexoes sobre o M.E (propostas mais importantes a serem 
encaminhadas); 
- Editorial Coletivo (Fazer no 111 CoNEEF/UFBa); 
-Análise/Avaliac;ao gestao 94/95 ExNEEF; 
- Opiniao: Temática XVI ENEEF - Gabriel Muñoz (UFU), Dep. Fed. Estér Grossi e 
Ministro da Educagao (Guego solicitará matérias sobre tal assunto); 
- Curtas e Grossas: lnformac;oes rápidas -> Caderno Debates; 

-> Representac;ao ExNEEF; 
-> Outros Projetos; 

- Duas (02) fotos de final de gestao; 
- Oez propostas para discussao; 
-XVI ENEEF (Processo de consb-uc;ao do evento); 
-Análise do IV SMEE (análise temática - síntese); 
- Projeto 1 6 Anos; 

Este foi um início do que será o Terceiro Jornal da ExNEEF. Ainda poderao 
haver modifioagoes. 

-> Foi redigida convocatória para a 1• Reuniao Exb-aordinária da ExNEEF, que 
ocorrerá durante o 1 EREEF Sul e IV SMEE, a realizar-se de 1 O a 13 de maio de 
1995, em Curitiba/PR. 

-> Foi redigida a Carta Convite para os Palestrantes do XVI ENEEF e será impressa 
em papel timbrado ExNEEF (a cargo da Comissao Organizadora). 

• Prestac;ao de contas 

A prestac¡ao de contas nao foi re21liZ1.1da pela 21usenci21 da Coordenadoria de 
Finan9as e Comissao Organizadora do XV ENEEF. 

O restante da pauta será discutid21 em uma próxima reunía o. i\ r \ Q "Ñ ~ ~ \\ \· t. 
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