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l. APRESENTA<;ÁO 

Vimos, enquanto coordena9iio desta entidade, demonstrar nosso 
interesse em sediarmos o primeiro Conselho Nacional de Entidades de Educa9ao 
Física (CONEEF) desta gestiio em nossa escola com o intuito de aprofundarmos 
ainda mais nosso vínculo com o Movi1nento Estudantil de Educa9fio Física (MEEF) 
do qua! f azemos parte. 

2. JUSTIFICATIVA 

Este projeto justifica-se pela necessidade de aprofundarmos nosso 
envolvimento com o MEEF, bem como estimularmos o envolvimento de nossos 
academicos com eventos do movimento estudantil de área a nível nacional. 

Além disto, acreditamos ser necessário nos inserirmos; enquanto 
entidade, na f omentaqao de condi9oes f avoráveis a manutenqao das atividades 
desenvolvidas pela Executiva Nacional de Estudantes de Educa9ao Física 
(ExNEEF). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Aprofundarmos nossa rela9iio com a atual gestfio da Ex1VEEF benz 
como com as demais entidades de estudantes de EF buscando promover a 
impo11ancia da inser9fio dos academicos em geral no nzovimento estudantil. 

3.2 ESPECÍFICOS 

*promover a vincula9ao de eventos do MEEF em nossa escola com o 
objetivo de divulgá-lo, assim como esti1nular a envolvimento de nossos academicos 
como mesmo; 

* inserir um evento de amplitude nacional nas programa9i5es de nossas 
atividades com o intuito de fazermos contatos e aprofundarmos rela9oes com as 
demais entidades representantes das escotas de Educa9fio Física do país; 

* aprofundar nossa atua9fio em rela9ao ao MEEF; 
* contribuirmos para a manuten9ao, desenvolvimento e amplia9fio do 

MEEF. 
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4.RECURSOS 

Acreditamos possuir ótimas instala9oes fisicas a disposi9iio para 
realizarmos o encontro e com possibilidade de con1portar o número previsto de 
participantes para este tipo de encontro. Ressaltamos este fato comprovado com 
base na realiza9do do JI Encontro Regional-Su! de Estudantes de Educa9ao Física 
(JI EREEF) ao qua! sediamos em maio de 1996 em nossa escota. 

Em rela9ao a alimenta9ao, buscaremos negociar com o bar instalado 
em nossa escala condi9oes em que sejam acessíveis cobrinnos com o valor das 
inscri9oes do encontro (valor acessível aos académicos). 

5. CONSIDERAf;ÓES FINAIS 

Acreditamos também sennos responsáveis pela contribui9ao, 
concretiza9ao e constru9do da história do movimento estudantil em geral bem 
como o Movimento Estudantil de Educa9iio Física. Com isto, nos colocamos a 
disposi9ao da Executiva Nacional de Estudantes de Educa9ilo Física no sentido de 
tornannos concretas nossas inten9oes. 
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