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l)INFORMES

UFJF
- D.A. no último mês de gestão
- Eleições da nova chapa em abril
- Edição do terceiro n!l do jornal "NOCAUTE"
- Registro do estatuto em fase de conclusão
- Semana dos calouros promovida pelo D.A. e o 2 período

UFV
- Il Seminário de Formação Acadêmica - Movimento Estudantil (nov.94)
- Jogos Internos da Ed. Física (ou1.94)
- Eleições do C.A. - chapa "SOU + EFi" (dez.94)
- III e IV Seminários de Formaçâo Acadêmica (marco e sel.95-a confirmar)
- 2' edição da Revista Mineira de Ed. Física
- Avaliação docente (realizada em nov.(4)

UEPA
-Elaboração de fita padrão ENEEF-PB
-Elaboração do estatuto C.A. (março.95)
- Registro do nome "Centro Acadêmico do Curso de Ed. Fisica da Universidade do
Estado do Pará"
- Realização da 1 Semana de Ed. Física da DEPA (foíder em anexo)
-Endereço pl contato: Av. 1 de Dezembro n 817 Marco Belérn-Pará CEP.66000-
000

UFAL
-Foi realizado no final de novo o II COREEF-Hegional NE, junto com a regional N
-Eleição e posse da gestão 95: "gestão Nova Era"
-Organização do trote unificado pelo D.C.E. e C.As
-Il Seminário de Iniciação Cientifica de Ed. Física
Reprovação recorde no vestibular 95. Das 40 vagas pl Ed. Física, passaram apenas 3
estudantes. Quase 800 vagas não foram preenchidas e apenas os cursos de Medici-
na e Direito preencheram todas as vagas.
-D.C.E., D.As e C.As fizeram campanha p/ a realização de um novo vestibular.

UNESP-PP
- Recepção dos calouros
- Jornal informativo
- :) seminários ( corpo, jogo e esporte)
- I COREEF 7,8,914/95
- Aprovado estatuto em 94
- C.A. em processo de estruturação, faltando ainda a realização de eleições
- Necessidade de recursos financeiros pi legalizar o CA.

UFPel
- Avaliação do DA (gestão 94)
- Eleição do novo D.A. (gestão (5)
- Um dos membros da gestão 94 foi "alvo" de calúnias feitas pela gestão 95, logo após o
IV COREEF-Sul (Florianópolis-SC)



UFU
- Realização, juntamente com a escola básica e professores do Departamento de Ed.
Física, da I Semana Científica do Curso de Ed. Física (05 a 09/12) cem o tema"
Educação Física, Cotidiano Escolar e Formação Profissional: Situação e

Perspectivas" .
O boicote de alguns professores diminuiu a participação discente.
- Preparação de um seminário de planejamento estratégico visando estruturar a Co-
missão Organizadora pIo XVI ENEEF, procurando firmar desde já a participação
dos alunos da UFU na organização. Inclusão tb. de funcionários. Gostariam de con-
tar com representante da ExNEEF neste seminário. .
- A UFU criou o PIP (Programa de Interação Psicopedagógica) pl recepcionar os
calouros. O D.A., tendo espaço garantido-neste programá, pretende esclarecer os
alunos sobre o ENEEF e o M .E. .

UFRJ
- Organização de um congn:sso a ser realizado por volta de maio I junho.
- O C.A. apresentará proposta em Assembléia Geral de ocupação das Vagas discen-
tes nos órgãos colegiados por membros deste C.A., já que ll1i alunos ainda não têm
noção da importância de tal reprcscnl ••çâo (fato verificado (:111 eleição anterior), con-
vocando eleições normais no ano seguinte. No entanto, os alunos que tiverem inte-
resse poderão ocupar vagas junto com o C.A. .
- Foi elaborado um comprovante de faltas dos professores que são acobertados pe-
los deptos.
-Ern andamento a confecção de um questionário pl calouros e outro pl professores
pl traçar o perfil destes.
- Será realizada a Gincana do Trote e, se possível, algumas palestras pios calouros
- Uma comissão fui tirada pl elaborar um anteprojeto de estatuto I1U prazo de 2 me-
ses (ate 14/4)
- Articulação pl a realização de um COREEF
- Realização de um churrasco por volta do começo de abril

UFSC
- 1 Semana Acadêmica pl março com:
• Recepção dos calouros • Aula Inaugural
• Assembléia Geral • Gincana/Festa
- IV COHEEF-Sul foi realizado em janeiro com 7 entidades presentes e 24 partici-
pantes
- início das aulas em 6 de marco
- C.A. assumiu em dez.
- C.A. abrindo processo contra professor do curso por assédio sexual uma aluna
- UDESC abandonou a Secretaria Estadual e a UFSC se posicionará sobre no V •
COREEF

UEM
- Eleição do novo C.A. por 25 votos de diferença
- Eleição do D.C.E. com Wilson como representante da Ed. Física
- Realização do IlCONEEF
• Mudança do chefe de departamento trouxe alguns problemas
, Refeições- D.C.E. pagou 60%
• Café oferecido pelo C.A.
'Apoio Pet e DEX para os certificados.

- Contato com as escolas do Paraná
- Realização do projeto pl recepção dos calouros

'JUNEEF • Mostra de filmes * Mostra de talentos do curso
-Edição do jornal "O MOTIM"(edição 95)
- Agenda dos eventos e cursos do 1 semestre
-Eíetivação do contrato da cantina e xerox no C.A.
- Registro do estatuto

ExNEEF
-Representação em eventos acadêmicos
• Semana Acadêmica de Pelo tas
• Semana Acadêmica de Santa Maria
• Semana Científica de Uberlândia

• Congresso Espiritossantense - Vitória
• Simpósio de Curriculc-Pelotas
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- Projetos
• 15 anos ENEEF - vídeo

- arquivo histórico( UFES colocou estrutura a disposição atra-
vés de ofício)
- emolduraçâo cartazes
- terceiro caderno de debates
- arrecadação de material histórico

"lnlra-estrutura do ENEEF .
• Projeto de cultura pio ENEEF
"Registro ExNEEF pessoa jurídica, já. c/ puolicaçãono diário oficial

- Publicações ExNEEF .
• Segundo Caderno de Debates M.E: e Currículo
• Segundo jornal ExNEEF
• Relatório XV ENEEF
• Informativo CEPE( Coord. Ensino, Pesquisa e Extensão) até o TIl CONEEF

- Eventos ( Calendário anexo)

2) DATA DO XVI ENEEF
De 30 de julho à 05 de agosto

3) INSCRIÇÕES P/ O XVI ENEEF
O valor deverá ser deliberado no ll1 CONEEF - Salvador - Bahia, de acordo

com o projeto crçamentario proposto pela Comissão Organizadora, tentando se
observar o caráter simbólico, entre 10 e 20 reais.

Foi deliberado que será acrescido na inscrição o percentual de 10%, que se-
rá revertido à ExNEEF .

4)TEMÁTICA PARA O À'Vl ENEEF
"Qualidade do Ensino: Políticas Públicas, Sociedade e Educação"

5) TEMAS DAS MESAS REDONDAS
Mesa 01: "Educação Física, políticas públicas e reflexão da qualidade do ensino

na sociedade atual"
Mesa 02: "Políticas Públicas para Educação/Educacão Física: uma análise da re-

alidade social e possibilidades de translormaçãc"
Mesa 03: nA interdisciplinariedade no processo ensine-aprendizagem como

forma de melhoria do ensino"
Mesa 04: "Educação Física e Movimentos Sociais"

6) PALESTRANTES
Mesa 01; - Apolônio Abadio do Canno (UFU)

- Edinaldo Pereira Filho ( ex-presidente da FBAPEF )
- Pcdro Demo ( UnB )
- Florismar Oliveira Thomaz (UFPel ) - 11.1 Suplente
- Maria Arlethe de Sales (UFSM ) - 20 Suplente

Mesa 02: - Flávio Medeiros Pereira (UFPe\ )
- Está Grossi - Deputada Federal
- Representante do Ministério da Educação
- Acadêmico Sandoval Villaverde Monteiro ( UFRN ) Ex-ExNEEF -
10 Suplente
- Lino Castellani Filho ( UNICAMP ) - 20 Suplente

Mesa 03: - Cláudio Myagima ( UFPR )
- Cláudio Luís Guerra ( UEM )
- Acadêmico João Marfins (UFV )
- Representante do Fórum das Executivas -
- Andreia Moreno ( UFV ) -

10 SU~ikli(er-
20 Suplente

Mesa 04: - Florismar Oliveira Thomaz ( UFPel )
- Representante do M.S.T.
- Acadêmico Marco Antônio Santana ( UEM )
- Edilson Fernandes de Souza ( UFU) - 10 Suplente
- Paulo Guilhermetti ( UNICAMP) - 21.1 Suplente
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7) LOGO MARCA
A ExNEEF junto à Comissão Organizadqra, terão autonomia para decidir 50-.

bre a mesma. . ..
As sugestões poderão ser enviadas para a Comissão Organizadora ate 17 de

marco de 1995.
Endereço:

8) Comércio Informal
Encontra-se em andamento um projeto de regulamentação deste comércio re-

alizado nos ENEEFs, sendo que este será colocado em aprecjação no Ill
ÇONEEF - UFBAlBA ..'

~
9) Projetos ;

Seguindo o que ficou deliberado na plenária final do XV ENEEF, a ExNEEF
e algumas escolas vêm encaminhando vários projetos. São eles, com suas escolas
sedes:

1- 15 Anos da ExNEEF
• Arquivo Histórico do MEEF
• Seminário sobre Histeria e perspectivas do MEEF
"Videos
• Molduras UFSC/UFU
• Caderno de Debates - UFPd

Il- Seminário sobre Movimento Estudantil e Esportes - Regional Sul da
ExNEEF - UFPR

III- Cultura - Coordenadoria de Cultura - UEPAlUFAL
IV- Projeto de formação teórico-política dos estudantes de Ed. Física - ideali-

zador: Marcelo Guina: responsabilidade: Coordenadcria Relações Externas
(UFSM)

10) Moções
A Universidade Federal de Goiânia ( UFG ) apresentou uma moção de repú-

dio aos professores que não compareceram a avaliação curricular,
A Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC ) apresentou uma moção

de repúdio ao professor Adenir Cardoso da disciplina Cinesíologia, por compor-
tamento antiético e antipedagógico.

Uma outra moção foi de apoio a uma das alunas prejudicadas pelas atitudes
deste professor

11) Não foi possível fazer a avaliação final por falta de dados

Por Comissão de Relatório do nCONEEF-UEM
Felipe Rocha dos San111s
W álter Garcia
Rafael Quintana
Carlos Henrique Buck

UFHJ
UFJF
UFJF
UFRJ
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