


PROGRAMA ÃO GERAL DO XXII ENEEF

DOMINGO - 22/rJ:
08:00 às 12:00 - Reunião da executiva
14:00 às 18:00 - Credenciamento / CoNEEF
18:00 às 19:00 - Jantar tlpico
19:30 às 22:00 - Cerimônia de Abertura e Ambientalização
22:00 - Programação Cultural

SEGUNDA - FEIRA - 23/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:30 às 12:00 - Grupo de estudo I
12:00 às 13:00 - Almoço
14:00 às 18:00 - Mesa 1- Tema do Evento
18:00 às 19:00 - Jantar
19:30 às 22:00 - Grupo de Sistematização 1
22:00 - Furdunço, Escambo e Programação Cultural

TERÇA-FEIRA - 24/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:30 às 10:00 - Vivências
10:30 às 12:00 - CoREEF
12:00 às 13:00 - Almoço
14:00 às 18:00 - GTIs
18:00 às 19:00 - Jantar.
19:30 às 20:30 - Painéis
20:30 às 22:00 - CoNEEF
22:00 - Furdunço, Escambo e Programação Cultural

QUARTA-FEIRA - 25/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:00 às 12:00 - Grupo de estudo 2
12:00 às 13:00 - Almoço
14:00 às 18:00 - Mesa Debate
18:00 às 19:00 - Jantar
19:30 às 22:00 - Grupo de sistematização 2
22:00 - Furdunço, Escambo e Programação Cultural

QUINTA-FEIRA - 26/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:00 às 12:00 - Ato público
12:00 às 13:00 -Almoço
14:00 às 18:00 - Mesa da Práxis
18:00 às 19:00 - Jantar
19:30 às 22:00 - CoREEF
22:00 - Programação Cultural

SEXTA-FEIRA - 27/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:30 às 17:00 - DIA LIVRE
18:00 às 19:00 - Jantar
19:30 às 22:00 - CoNEEF
22 :00 - Programação Cultural

SÁBADO - 28/07
07:00 às 08:00 - Café da manhã
08:30 às 12:00 - Plenária Final (parte I)
12:00 às 13:00 -Almoço
13:30 às 18:00 - Plenária Final (parte 11)
18:00 às 19:00 - Jantar
19:30 - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

DOMINGO - 29/07
08:00 - Reunião da Executiva

IMPORTANTE: Somente receberão certificados e participarão da
plenária final, aqueles que obtiverem pelo menos 75% de presença
nas Atividades do Encontro.



ATIVIDADES

MESA DO TEMA: EDUCAÇÃO FíSICA E REFORMA UNIVER~TÁRIA:
RESGATANDO DIRETRIZES DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE
EDUCAÇÃO FíSICA E PROPONDO INTERVENÇÕES.

Palestrantes: (à confirmar)
Professor Roberto Leher (presidente do ANDES-SN)
Representante do SINTUFES
Acadêmico Renan deAlmeida (UFES)

EMENTA: Que os palestrantes discorram sobre a Reforma Universitárias e
suas implicações; Esclareçam o projeto político que a motiva;
O modelo de Universidade defendido pelas suas entidades;
As táticas de embate que se colocam;
Perspectivas que se apresentam para a Educação Superior caso seja
realmente implementada tal Reforma.

MESA DEBATE: OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO INSTlTUCIONAL NA
UNIVERSIDADE BRASILEIRA FRENTE À NOVA ORDEM MUNDIAL

Palestrantes: (à confirmar)
Professor Roberto Simões (UFES)
Professora Celi Zulke Tafarel (Tesoureira doANDES-SN)

EMENTA: Avaliação Institucional.

MESA DA PRÁXIS: EDUCAÇÃO FíSICA NUMA PERSPECTIVA
CRíTICA: COMO AVALIAR?

Palestrantes: Um professor convidado de cada regional.

EMENTA: Discutire vivenciar:
A avaliação da aprendizagem: avaliar X verificar;
Avaliação na Educação Física e sua coerência com o
Eixo pedagógico da Escola; A posição de o professor no avaliar:
intencionalidade e opinião do aluno; Forma metodológica de avaliação:
quantitativo e qualitativo; Avaliando a Avaliação: A perspectiva crítica
progride para alguma transformação social?

GRUPOS DE ESTUDOS:
Acontecerão antes das mesas, no intuito de fortalecer o debate junto aos
palestrantes da mesma. O número de grupos será de aproximadamente
oito, todos discutindo o tema da mesa do dia. Neste momento teremos a
presença de um professor coordenador e um estudante secretário.

GRUPOS DE SISTEMATIZAÇÃO:
Acontecerão após as mesas do dia, discutindo sobre a mesma temática no
intuito de sistematizar propostas de intervenção do Movimento Estudantil
da Educação Física perante o tema que serão encaminhadas para votação
na plenária final do encontro. Contará com a presença de um estudante
coordenador.

PAINÉIS:
Todos os painéis deverão ficar expostos durante todo o evento. Haverá um
momento na programação em que os apresentadores deverão estar junto a
seus trabalhos para expor os mesmos.

GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁ TICOS:
As apresentações serão organizadas em eixos-temáticos. Os
apresentadores de temas-livres terão um tempo de 20 min de
apresentação do trabalho e 10 min de discussão. Cada GTT irá possuir um
coordenador - acadêmico responsável pelo mesmo, cabendo ao mesmo
receber antecipadamente os trabalhos daquele eixo temático, e coordenar
a discussão ao final do tema-livre, com duração de 1 hora. Possui também
um caráter de Sistematização de propostas para a plenária final do
encontro.
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PROGRAMA ÃO CULTURAL

MisTICAS: Contiruédade das místicas nos momentos que antecedem às
mesas, abertura, ato público e programação cultural;

FURDUNÇO: O projeto Furdunço é uma construção do Movimento
Estudantil de Educação Fisica que visa apresentações culturais de caráter
contra-hegemônico que precisa ser reativado. As regionais devem se
encarregar de garantír que esta manifestação seja sistematizada e
apresentada no XXII ENEEF. Cada projeto deverá enviar o seu resumo
antecipadamente para constar nos ANAIS do evento.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR DA SEDE: Aqui, estaremos
mostrando a cultura do estado-sede através de bandas locais, grupos de
dança e outros. MOSTRE SUA ARTE: Esse foi um projeto construído pelo
Diretório Acadêmico "26 de Junho' que, no momento da programação
cultural, a sede disponibiliza o palco para que qualquer estudante vá até o
mesmo mostrar o que sabe fazer. Os interessados em participar devem
enviar a comissão cultural um pedido antecipado de que materiais irão
necessitar.

DO ENVIO DE TRABALHOS

Instruções para Envio do Trabalhos (Painel, Tema Livre, Vivência e
Furdunço)
O texto será na forma de Resumo, portanto deverá ser um texto de uma
lauda com as caracterfsticas abaixo:

1. Editor de Texto : Microsoft Word 97
2. Folha: A4
3. Margens:

Superior: 3,Ocm
Inferior: 9,Ocm
Esquerda: 3,Ocm
Direita: 6,Ocm
Cabeçalho e roda pé: 1,25cm (padrão)

4. Fonte: Arial, Tamanho: 10, Espaçamento: simples.
5. Titulo: Maiúsculo, centralizado e negrito.

6. Autores:
Duas linhas abaixo do título, com o nome completo de cada autor, em
negrito, justificado e com um número sobrescrito ao final do nome do
mesmo para referenciar a instituição e seu e-mail. A separação do nome de
um autor para o outro deverá ser feita por vírgula (.) e do penúltimo para o
último, utilizar a letra e. Se todos os autores são da mesma instituição, não
será necessário a inclusão do número sobrescrito, exceto se os autores
tiverem endereço eletrônico (e-mail) e desejam referenciá-Ios
Ex.: PauloAlmeida de Souza1. Carlos Silva2 e Jorge Santos2.

7. Referências dots] autor(es):
As referências deverão ser iniciadas no parágrafo abaixo dots) nome(s)
dois) autor(es), justificado, em negrito, iniciando com o número sobrescrito
referente ao(s) autor(es) e separadas por ponto (.).
Deverão conter as seguintes informações: Instituição e e-mail. Não deve-
se fazer referência a titulações e endereços completos dos autores.
Somente ao final do texto, abaixo duas linhas das palavras chaves, o
primeiro autor poderá ou não incluir seu endereço completo (institucional
ou residencial- vide explicação abaixo).
Ex.: 1-Universidade Federal do Espírito Santo,
joaosilva@provedor.com.br. 2-Universidade Estadual de Feira de
Santa na, defd@uefs.br

8. Texto:
Iniciar duas linhas abaixo das referências dos autores, em parágrafo único,
sem palavras em negrito ou itálico e sem referências bibliográficas.
Deverá conter uma introdução, objetivos, desenvolvimento e conclusão.
Estes tópicos não deverão ser referenciados no texto.

-
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9. Palavras Chaves:
As palavras chaves deverão ser inseridas um parágrafo abaixo do texto.
com o minimo de três e o máximo de cinco palavras, ~paradas por virgula
e deverão ser da seguinte forma:
Palavras Chaves: Autonomia, Provão e Educação Fisica.

10. Endereço do Primeiro Autor:
Este tópico é opcional e deverá ser inserido o endereço (institucional ou
residencial) do primeiro autor do trabalho. Deverá ficar duas linhas abaixo
das palavras-chaves.
Ex.: Rua da Revolução, n01917 - Bairro Outubro Vermelho, Vitória, ES
CEP29.999-000. Te!.: (27)999-1917

Importante:
Os painéis estarão dispostos durante todo o evento e serão
apresentados por seus autores na terça-feira das 19:30 às 20:30. O
CEFD disponibilizará placas de fórmica de 90x65cm. Os Temas Livres
serão divididos em Grupos de Trabalhos Temáticos.
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U 11. Forma de Envio dos Trabalho

11.1. Via Correio: até 22 de Junho
p O participante deverá enviar:
I Três (3) cópias impressas em papel com as mesmas configurações acima
I e 1 (um) disquete contendo o trabalho. Todas as cópias deverão conter o

nome do arquivo, que foi gravado no disquete;
E Cada texto deverá ser enviado em um arquivo com o nome do primeiro

autor.
M Ex.: joaosilva.doc, caso o primeiro autor envie mais de um texto, o nome
C. dos arquivos deverão ser da seguinte forma: joaosilva1.doc e

joaosilva2.doc;
P A ficha de inscrição do texto deverá vir junto com o trabalho. Uma ficha de

inscrição para cada trabalho. Recomendamos o envio na forma de carta
E- registrada para maior segurança de recebimento. Lembrando: Os

trabalhos devem ser enviadas em forma de resumo. (1 lauda apenas).
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11.2. Endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO EspíRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FíSICA E DESPORTOS

DIRETÓRIO ACADÊMICO "26 DE JUNHO"
COORDENADORIA CIENTíFICA DO XXII ENEEF

Avenida Fernando Ferrari, sln, Campus de Goiabeiras, Vitória - ES
CEP: 29060-900

Fone: (27) 335-2636

11.3. Via Internet: até 22 de Junho
Os trabalhos poderão ser enviados via e-mail da seguinte forma:
Os arquivos deverão seguir as normas de instruções acima e anexados
(atachadosj ao e-rnaíl (mensagem).
O endereço para envio é: dacefdufes@zipmail.com.br
Cada participante que possuir seu nome como primeiro autor, deverá
enviar um e-mail com todos os seus trabalhos. Não enviar vários trabalhos
com primeiros autores diferentes.

11.4. O e-mail deverá ser padronizado da seguinte forma:

De (From): joaosilva@provedor.com.br
Para (To): dacefdufes@zipmai!.com.br
Assunto (Subject): Envio de trabalhos
Anexo (Atlach): joaosilva1.doc e joaosilva2.doc

Remetente: João da Silva
A Coordenadoria Cientifica do XXII ENEEF
Estou enviando X (número de trabalhos) trabalho(s) para ser(em)
avaliacJo(s) por esta Comissão
Trabalho l :
Título: As relações da Educação Física ...
Autores: João da Silva, José Geraldo e Joaquim Santos

mailto:dacefdufes@zipmail.com.br
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Arquivo: joaosilva1.doc
Forma de Apresentação: Painel (As formas de apresentação são Painel,
Tema Livre, Vivência e Furdunço).
Recurso~: Projetor de Slide (Os recursos para apresentação serão
Projetor de Slides, Retroprojetor, Vídeo e Outros. Este último deve ser
especificado ).

Trabalhoê:
Título: O Papel da Educação Física ...
Autores: João da Silva, Maria Mara e Mara Maria
Arquivo: joaosilva2.doc
Forma de Apresentação: Vivência Recursos: Projetor de Slide

Local e Data de Envio

Atenção: Os trabalhos (resumos) serão analisados pela Comissão
Científica, composta por acadêmicos e professores da UFES da área.
A data limite para a postagem via correios e via e-rnall é 22 de Junho.
Não serão aceitos trabalhos enviados após esta data e/ou que não
contenham as instruções acima citadas.

A.JlN) A.JlN)B A.JlN)C A..MOD A..MOE
A Sem AãOBsem Sem (Mtaista)

CarPero JIIqaTerto JIIirreia;ã? Ca1ifica::b
JIlIM:Nf l'ÇbO X X X X
JIlQJ/IJvENTO X X X
MA.TERlJIl X X X X

CERIlRCJI[X) X X X
pté13'07 RI)55,00 RI)00,00 RI)25,00 RI)45,00 RI):lJ,00

)\pós 13'07 RI)00,00 RI)55,00 RI):lJ,oo RI)00,00 RI)35,00

Terão direito à inscrição antecipada aqueles que fizerem o depósito até
o dia 13/07/2001 na conta corrente: 20.751-9, Banco 1609-8, Banco do
Brasil, titular: Renan de Almeida. Enviar fax do comprovante, com cartão
de inscrição preenchido completamente para (27) 3352625 ou 3352624.

Tragam colchonete e cobertor. Alojamentos em salões cobertos. Temos
áreas arborizadas para aqueles que preferirem se alojar em barracas de
camping. Organizadores de caravanas entrem em contato com a
Comissão Organizadora do XXII ENEEF:

1-hUp://www.cefd.ufes.br-XXII ENEEF
2 - dacefdufes@zipmail.com.br
3 - Lista do MEEF no CEV - hUp:/lcev.ucb.br
4 - Fone: (27) 335-2636, (27) 9999-8525 Renan, (27) 99133830 Aline ou
pelo Endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPíRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FíSICA E DESPORTOS

DIRETÓRIO ACAD~MICO "26 DE JUNHO"
COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXII ENEEF

Avenida Fernando Ferrari, s/n, Campus de Goiabeiras, Vitória - ES
CEP: 29060-900

I Apoio: CEFD
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Realização:~I)
Executiva Nacional dos Estudantes de

Educação Física
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