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EXTRA, EXTRA f

Acadêmicos de Educação Física, pensando e tentando praticar o Movimento Estudantil de
Educação Física se vêem loucos para resolver a estrutura simples que criaram 118m facilitar a sua
vida.

Apresentamos él nossa versão:

ENEEF - Encontro Nacional de Es{udan(l:s de I-:<lU(;I\':10 Física

CONEEF - Conselho Nacional de Entidades de Ed. Física

ExNEEF - Executiva Nacional dos Estudantes de Ed. Física

SUDESTE I ( 'ENTW H )FSTE

DO siu.

(Encontro Regional de Estudantes de FduciI\';io Física)

AINDA PARA FACILITAR A SUA VIDA NO MEU:
GLOSSÁRIO DE VIERBETES
ARSTf~NÇÃO- voto em branco
ADENUO -é uma complcmcntação a uma proposta, sugestão de emenda.
DI~('.L/\R/\(i\O DE VOTO - é quando se justifica U voto. verbalmente ou l'llr escrito _ pcruntc urn processo
de votação. Ú pedido após ri votação.
DELEGADO - são os estudantes escolhidos l'lll ~;ua'; rt'SI'cc!lvas escolas p:lIil 1Crrl'SCI1t:'I-1a <l escolha t', kiu
através de assembléia ou voto direto O delegado 1'\ls:>ui dircit{1 a voto n:l:; l'kl1:'Ir1:1S

DEUP,I~Ri\ÇC)ES - são tudrls as plnl'()str1:;. '1\1\: ::ubll1cti,.!w; ~l \T1t:1Ç;i" ,'1)1 ['kl1:íri<1. 1"\'1:1111<l1'1(\\<I(\:I:; I"~IJ

maioria simples pelos dl'kg:ldCls
EN(~/\i'vI1NH;\i'vfENTO - é a forma de condução de um pnntu de discussão, reunião ou plenária.
INDICATIVO - são prlIpostas aprovadas em Plenária que não possuem caráter deliberativo.
TNFORMES - informes gerais apresentados no início da reunião, pelnária ou assembléia.
MOÇÃO - é uma manifesta. '0 (de repúdio.solidariedade.etc) lida em Plenária, reunião ou assembléia e
submetida à votação pela mesma.
PLENARJA - período desti ado à discussão da mganizat,::ío dn c Ú :lprú:I:lt,::l(l de propostas
QUEST1\O DE ENCA1vlL\JHAtv1ENTO - é solicitada p:ml prul'u:;I~'i1tl de 1lll'1\xloln);;ia d·.: cundu\:II.' >.Ia
discussão, reuinão, etc.
QtJEST...\.O DE ORDEM - é exigida quando n discussão L':;el lora de C\lntl(\1o:. 11(' intuito de organizá-Ia
REGU\ofE DE VOTAÇÃO - é o período de votação de uma I'rlll~í-,:;t:1 Durante este l1~kl S:lU ,lCl'ilas
intervenções.




