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" / Estamos chegando ao fim de mais um
. ENEEF, esperamos que todos gostaram do
encontro ser em Cuiabá, e que voces tenham
participado e hoje é dia de pelnária final aparecarn
para tomar as decisóes em grupo e fomentar idéias
a serem utlizadas na róxima estáo da ExNEEF.

ANO 1- N° 05 - Cuiabá - MT, 05.09.96

ATO PÚBLICO PARA O CENTRO DE
CUIABÁ

Ontem, acontece u o Ato Público, realizado no
centro de Cuiabá, houve praticamente uma
partíclpacáo rnacica dos estudantes de educacáo
física, conjuntamente com o Movimento sem terra
todos com uma mesmo objetivo chamar a atencáo
do governo.; os estudantes contra a privatizayáo,
LOB, etc., e o MST solicitando a Reforma Agrária,
foi grande a partícipacáo deles; entre eles tinham
mulheres e criancas, todos felizes por estarmos
participando deste protesto com eles. Em Cuiabá
nunca houve um ato que contasse com um número
grande de pessoas como este, houve até a presenca
da imprensa local. Esperamos atingir nossos
objetivos caso contrário lutaremos até o fimo
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A FBAPEF adquiriu urna linha na internet e
vocé que estiver com vontade de conhecer um
pouquinho mais sobre esta federacáo al vai o
enderece: E-mail da FBAPEF e APEF-OF é:
apefdf@tba.com.br.

Quem estiver interessado em comunicar com
a FBAPEF surqiu a oportunidade,
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Hoje é basicamente o ultimo día para

discussóes, entáo rnocada se liguem participem,
para mais tarda náo haver dúvidas nas decisóes.
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Contou com a partíclpacáo de multes

acdérnicos, que mesmo com a farra no dia anterior
compareceram para participar dos temas livres e
viéncias.
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A Comissáo de Alirnentacáo do XVII ENEEF agradece

a participacáo de todos aqueles que contribuiram ativamente para
o andamento desta comissáo,e do encontro nacional de como um
todo. Foi um enorme prazer receber a todos, e com certeza
vocés deixaráo saudades. Saibam que ficaráo marcados para
sempre episódios que participamos, e nos emocionaram, durante
este ENEEF. Seja no R.U., seja em nosso gináio, no centro de
nosa cidade, os estudantes de Educacáo Física do Brasil, faz
história. Obrigado por nos proporcionar momentos incríveis o
ENEEF, o MEEF, e o Brasil precisa de todos nós. Juntem-se a
nós! "Vem vamos ernbora que esperar nao é saber'.
MARCOS ROBERTO GODOI

IVRE
Boletim Informativo do XVII ENEEF

GrRUPOS DE ESTUCO
Aconteceráo nesta quinta-feira apartir das

8:00h da manhá.
1. Bacharelado x licenciatura: em que se
diferenciam?
Prof. Gabriel Munhoz Palafox - UFU
sala 24 (auditório)
2. Educacáo Física escola: esporte, danca, jogos ... e
o que mais?
Prof. Kenji Kido - UFMT
sala 22
3. Histórias e perspectivas do Movimento Estudantil
Profl Silvana V. Goellner - UFRGS
sala 21
4. Currículo: para reproduzir ou transformar?
Prof" Silvana V. Goellner - UFRGS
sala 21
obs: ambas as mesas seráo ministradas
simultaneamente.
5. Influencia da mídia nos cursos de Educacáo Física
Profl Dináh Vasconcelos - UFU e
Prof. Aldo Pirolo - UEM
sala 12
6. Os movimentos sociais na formacáo profissional
de Educayáo Física
Prof. Ari L. Filho - Guego (ex-militante)
sala 19
7. O Movimento Esutdantil na forarnacáo profissional
Prof. Marcelo Guina Ferreira - UFRGS
sala 20
8. V SMEE: Esporte e Mídia
Prof'l Andreia C. P. Ferreira - UFG
sala 11
9. Movimentos Sociais e LOB
Prof. Carlos Siqueira - FBAPEF
sala 15
10. Ed. Física Comunitária: do assistencialismo él
urna salda viável
Prof. Marcelo Russo
sala 23
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Será publicado o livre Escolanzacáo da

Capoeira do autor, José luiz Cirqueira Falcáo
interessados corresponder com a UFSC no
Departamento de Recreacáo e Pral. Oesportiva;
Campus Universitário, Trindade; CEP: 88040-900 -
Florianópolis - SC; Tel: (048) 2319366.
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