
Relatório do I Conselho Regional de Entidades de Eduacação Física da
Regional Sudeste 11(ES, RJ, MG)

'Nos dias O.J - 05 - 06 de agosto de 1994, na cidade de Nova Venecia -ES na CEUNESIUFES,
reuniram-se seis entidades da Região Sudeste lI, sendo elas:

- CEUNES - Nova Venecia;
- UFMG -Belo Horizonte;
- UFES - Vitória;
- UFV -Viçosa;
- UFRJ - Rio de Janeiro;
- UERJ - Rio de Janeiro;

e ainda outras duas Universidades através do coordenador Geral da ExNEEF( Mano) da UNE - Brasília, e o
coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão(Guego) da UFSC - Sta. Catarina, onde juntos pudemos discutir
alguns aspectos relevantes da nossa Regional.

Ao iniciar o encontro pudemos esclarecer aos presentes o que seria o nosso I COREEF e que ali
seria mais um espaço para discutirmos sobre o Movimento Estudantil da Educação Física - MEEF, e no
primeiro momento foi apresentado a seguinte pauta:

• Informes;
• Avaliação da Sudeste lI;
• Avaliação do MEEF / ExNEEF / CONEEF;
• Discussão sobre COREEF's / EREEF's;
• -Recursos financeiros da Regional;
• Propostas para atuação no XV ENEEF(paraíba);

- Manifesto público (passeata)
- Mesa sobre cultura( 3a. mesa: "Cultura Popular: Um estigma socialmente construído".)

• Propostas de trabalho para próxima Gestão;
• Avaliação do COREEF.

As entidades presentes passaram seus informes e logo deu-se sequência a pauta.

Informes

UFV ( Representante Regional Sudeste 11)

• Conseguiram uma linha de comunicação via computador (BITNET) com o seguinte endereço:
- XSIM@BRUFVMUS

• Realizaram um curso de futebol em junho;
• Realizaram um Pré - ENEEF;
• Aconteceram discussões sobre a questão do "DESLIGAMENTO" dos alunos da Universidade;
• Realizaram um Seminário de Formação Política;
• Saiu a 2a. edição do jomalzinho "O Movimento", e a 3a. será agora em setembro;
• Houve o lançamento da Revista Mineira de Ed. Física, onde todos podem fazer a assinatura e enviar

artigos para publicação;
• Haverá Simpósio Mineiro de Ciências do Esporte entre os dias 6 e 11 de setembro;
• Foi preparado um questionário de avaliação doscente pelo CA, que será aplicado no segundo semestre.



UFRJ

• Gincana do trote(integração dos calouros);
• Avaliação doscente;
• Formação de comissões auxiliares do c.A.;

UFMG

• Trabalho na campanha de eleição do diretor da escola, baseado em consulta aos estudantes;
• Atividades direcionadas à participação de um grande número de estudantes no ENEEF, devido ao fato

que: há um grande tempo, a UFMG não leva uma delegação para participar do MEEF;
• Criação de um grupo de estudos, com a participação dos calouros de Ed.Fisica, Terapia Ocupacional e

Fisioterapia, para discutir a questão do bacharelado e licenciatura(Semana do Calouro)
• Luta em prol da popularização do M.E. dentro e fora da escola de Ed. Física;
• Realização do S.I.H ( Seminário Internacional de Handebol).

CEUNES
• Arrecadação de fundos para participação no ENEEF e integração dos calouros com o MEEF;
• Constatação de pouca participação dos menbros do DA, - com isso está sendo realizado um ciclo de

palestras(pré-ENEEF), com o objetivo maior de mobilizar a população acadêmica.

UFES
• Realização de Assembléia Geral dos Estudantes para a privatização da xérox e da cantina;
• LAFEX - foram conseguidos horários para utilização desse laboratório;
• Realização de um curso de dança;
• Curso de 3a. idade;
• Formação de um grupo de estudos sobre currículo que tem em vista apresentar uma contra-proposta às

deliberações tiradas pelo corpo doscente;
• Realização de um curso de Ginástica de Academia;
• Formação de uma equipe para discutir as questões de estruturação das piscinas;
• Realização do Curso de Ed. Física Adaptada, junto ao SBPC;
• Recepção dos calouros com texto sobre a realidade da Universidade;
• Distribuição de um manifesto de apoio à greve dos servidores e professores de estabelecimentos federais.

Avaliação dos trabalhos da Regional Sudeste 11

'. A Regional falhou em termos de comunicação, pois as entidades não receberam documentos que foram,
enviados pela imprensa da ExNEEF. Houve falta de entendimento ou acomodação pelo fato da imprensa
estar localizada na mesma Regional, e Viçosa ter tido problemas no repasse das informações;

• Não participação da UFV no rrr CONEEF fez com que aumentassem os problemas de informações sobre
o movimento;

• Foram poucas as visitas feitas às escolas de Ed. Física, mas Viçosa esteve presente em vários eventos;
• O jomalzinho "0 Movimento"está de parabéns e deve ser incentivada a sua continuação.



Avaliação do MEEF / ExNEEF / CONEEF

CONNEF

Viçosa
A organização foi ótima. Houve uma atuação muito forte da Regional, junto à ExNEEF
As dclibcraçoes para o ENEEF foram bem agilizadas, mas as discussões sobre o ME se perderam muito.

Florianôpolis
Houve uma ótima participação dos calouros do ME acontecendo uma grande produção em termos de
deliberações para o ENEEF e para a organização da ExNEEF.

Natal
A participação maciça dos calouros secretariando e discutindo no encontro foi muito boa, perdendo
muitó as discussões sobre a questão da mudança de data do ENEEF.
Acharam fraca a participação da Comissão Organizadora do ENEFF
Foram levantadas questões em torno dos problemas das escolas de Ed.Física a nível nacional, o quejá
mostra a mudança do estilo desses CONEEF's, e isso é um bom sinal.

M.E.E.F.

Nota-se o crescente aumento de participantes no MEEF nos últimos anos apesar das dificuldades
financeiras, a nível de comunicação e informações, e está havendo uma preocupação com a renovação
dos participantes dos CA's e DA's, onde os veteranos com uma experiência maior, estão saindo das
universidades e procurando passar seus conhecimentos aos novatos.

oM.E. também tem se empenhado para manter em boas condições, as instalações escolares
(enfermarias, ginásios, salas de aulas ... ), bem como também para criação dos fóruns para estudos de
currículos e esclarecimentos das disciplinas aos estudantes.

ExNEEF

A atual Gestão da ExNEEF está lutando para uma maior união do MEEF, e está tendo uma preocupação
em resgatar a história do MEEF de modo que os estudantes aprendam a registrar o que é produzido nos
encontros , reuniões, congressos ...

Está havendo a tentativa de eliminação da dívida do último ENEEF;

A ExNEEF deveria divulgar mais o seu nome, assim como as suas funções dentro das escolas de Ed.
Física fazendo com que a sua atuação dentro das regionais seja bem mais forte

Recursos financeiros da regional

As entidades que levarem material a ser vendido no XV ENEEF, poderão trabalhar com a Regional em
um espaço que tentará ser montado junto ao painel sobre Cultura da Regional

Pedimos que estas entidades façam alguns materiais que contenham o símbolo ou o nome da ExNEEF
em canetas, botons,adesivos,camisas,rifas e demais artigos promocionais, e aqueles que quiserem doar
15% das vendas, à Regional; esse dinheiro será repassado para a próxima gestão, pois sabemos que o
ME tem muitas dificuldades para trabalhar. As pessoas que não forem ficar no local também podem
fazer essa doação.



Propostas para atuação no XV ENEEF

Manifesto Público
Haverá um ato público(passeata) na Paraíba, com o objetivo de colocar para a sociedade, a produção da
Ed. Física na atualiadade e o seu papel com a sociedade. Então, a Regional decidiu sair em um bloco
onde será elaborada uma faixa com uma mensagem comum à Regional Sudeste 11:

Educação FL••ica !!Você sabe o que é ?
As entidades deverão seguir atrás dessa, mostrando todos os seus cartazes, faixas e adereços referentes a
esse título.

Deliberou-se que as entidades presentes no COREEF, se comprometeriam a fazer no mínimo uma
faixa(grande) com frases abrangendo esse assunto, ficando livre o número de cartazes e pirulitos

Manifesto Cultural
Ficou estabelecido que para apresentar um trabalho da Sudeste lI, o representante da UERJ(Chianca)
organizará uma apresentação de brinquedos cantados. Tal apresentação tem o objetivo de resgatar a
memória cultural do povo brasieliro.
Achou-se necessário padronizar as vestimentas para tal apresentação:

HOMENS: Bermuda, tênis, camiseta simples, bonés.
MULHERES: saia curta(rodada), tênis, meia, camiseta, Maria Chiquinha, laço de fita.

O material necessário será alternativo e de cunho infantil. Ex.: Pipas, bolas, latinhas, pirulitos ...

Para a palestra sobre Cultura Popular:

Tentaremos elaborar um painel sobre a Cultura da nosssa Regional, com materiais que deverão ser
levados pelas entidades. Paralelo a esse painel, haverá um texto a ser distribuido sobre o tema dessa
mesa, referente a Região Sudeste, para podermos mostrar a nossa Cultura de um modo geral.

OBS.: As escolas presentes se comprometeram em enviar material sobre o assunto para Viçosa para que o
texto referido possa ser elaborado.

Propostas de trabalho para a Próxima Gestão.

• Deve-se elaborar um projeto de organização em secretarias para que viabilize as relações com a
ExNEEF e com as escolas de Ed. Física;

• Retificar a lista de endereços das entidades para que não haja problemas na comunicação da ExNEEF -
Regional Sudeste 11,com suas entidades. Assim como enviar os endereços para as escolas;

•. As escolas devem manter contato com a Regional, pedindo e enviando materiais;

• A Regional Sudeste II deverá visitar as entidades filiadas para fortalecimento do ME, devendo ser
priorizada as visitas às escolas que permanecerem inertes ao Movimento;

• As entidades devem e comprometem-se em dar um retomo sobre as correspondências recebidas para
que não haja enganos e reclamações posteriores;

• .Que as escolas da Regional paguem uma anuidade a essa para poder desenvolver seus trabalhos;

• Que os cursos oferecidos pelos CA's e DA's dessas escolas revertam uma percentagem para a Regional,
e essa possa ter dinheiro para fazer as visitas ou outros trabalhos;

• Que logo após a eleição da próxima Gestão, se tire no próprio ENEEF, data e local para acontecer um
COREEF ou EREEF, onde a Regional já poderá ir se estruturando melhor para trabalhar.



Discussão dos COREEF's e EREEF's

Por esse ter sido o I COREEF dessa Regional, o que vem à seguir se toma proposta para próxima
Gestão:

As articulações da Regional Sudeste IIdevem se dar principalmente no ENEEF, pois nesse, a maioria
das entidades dessa Regional se encontram presentes e estas articulações devem despertar nas escolas, o
interesse em participar do ME a nível COREEF, e também a questão financeira deve ser discutida e
fortalecida nas discussões do ME a nível Regional.

São nesses encontros que as entidades começam a tomar força no ME, e a partir daí, atuarem em outros
fóruns de maior porte. Por isso a ExNEEF deve ter uma atuação mais intensa junto às Regionaís.

Foi deliberado que as entidades que estiverem interessadas em sediar eventos como: COREEF, EREEF,
CONEEF, Reunião Executiva, Seminários, etc ... levem e encaminhem suas propostas no XV ENEEF.

Assim como eventos, as escolas que pretendem assumir a próxima Gestão da Regional Sudeste 11, já
deverão estar se preparando com seus projetos para levarem para plenária final. Como devem ter em
mente que se assumirem a próxima Gestão, o CA ou DA terão que assumir até julho do ano de 1995
também.

Avaliação do COREEF

As discussões foram tidas como proveitosas, pois as entidades trocaram informações atuais e esse foi um
espaço importante para iniciação de discussões políticas de alguns membros das entidades e
fortalecimento de discussões já iniciadas.

o COREEF serviu para que se pudesse deliberar metas para a atuação de membros na Regional,
fortalecendo cada vez mais o ME, apesar de ter faltado espaço para estudos e criação de projetos, talvez
pela Reunião da ExNEEF estar sendo paralela, possa ter acumulado muitos trabalhos para alguns, uma
vez que foram poucas as entidades participantes.

Deve-se louvar a iniciativa da CEUNES em assumir o evento, pois apesar de ser uma entidade fundada
a poucos anos, já tem algo a contribuir com o Movimento Estudantil.

A organização está de parabéns pela estrutura programada e acreditamos que o encontro tenha sido de
grande satisfação e aproveitamento a todos.

Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física
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