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Apresentação
Nossas histórias estão atravessadas pela aposta em uma sociedade justa e democrática. Sonhamos com uma formação na
qual as/os estudantes sejam protagonistas e autoras/es seu próprio processo formativo. Quando nos colocamos no processo
eleitoral para o Diretório Acadêmico, nosso principal anseio era recuperar a representação estudantil no CEFD que já estava
desarticulada a quase dois anos. Quando vencemos o pleito, em uma disputa muito acirrada, sabíamos que nossa missão
era muito desafiadora. Mas durante todo o período de mandato, sobretudo com sua prorrogação devido a pandemia do
Covid-19, nos mantemos firmes no próposito de representar as/os estudantes e zelar pelo DA. Além disso, o momento
desastroso que vivemos na universidade após a eleição do governo Jair Bolsonaro nos convoca para luta e resistência.
Estamos diante de um verdadeiro desmonte da educação pública no Brasil. Os cortes de verbas no orçamento da
universidade reduz nossas possibilidades de acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Na UFES tivemos que
enfrentar cortes de bolsas, falta de limpeza, insegurança e a proibição do uso de ar condicionado.

Nós respondemos nas ruas, nos organizamos em grandes manifestações manifestações que mobilizaram grande parte da
comunidade acadêmica. As manifestações estudantis de 2019 mostraram que se tem algo que une esse país é a luta pela
educação.
Assumimos a direção do DA em um momento difícil, mas saímos em uma conjutura que também demanda articulação e
organização das/os estudantes. A pandemia do Covid-19 tem colocados enormes desafios para nós. O modelo de ensino
remoto não atende as necessidades que temos enquanto estudantes, para além de ser altamente excludente e de péssima
qualidade. Por isso, precisamos continuar em luta para que possamos defender uma formação que esteja articulada com a
transformação social deste país.
As/ aos companheiros que chegam, nossas saudações.
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Da esquerda para direita: Leonardo, Ramon, Fabíola,
Felipe, Welder (agachado), Roberta, Maria Paula.
Nesse registro fotográfico estão ausente a companheira Letícia e o
companheiro Heduard

Saudações a quem
veio antes de nós
A história do DA do CEFD é gigante. Os
registros históricos dessa entidade revela
o tamanho de sua importância no
movimento estudantil na UFES.
Só chegamos até aqui porque muita gente
veio antes de nós. Inúmeras pessoas
passaram pelo DA e deixaram suas marcas
e histórias.
Somos atualização de corpos que luataram
por melhorias no CEFD e por uma melhor
formação,

Por isso, tudo que fizemos foi pensando e
dar continuidade ao que vem sendo
plantado e semeado no chão do Centro de
Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Espírito Santo.

.

Palavra do presidente
Ramon Matheus dos Santos e Silva

“Quando aceitei o desafio de ser candidato a presidente pela
chapa MOVIMENTA CEFD achei que não estava preparado
para essa missão, mas o sentimento e a vontade de contribuir
para a construção de um CEFD melhor me impossionaram. A
grande tarefa de nossa gestão era rearticular o movimento
estudantil do CEFD. Eu acredito muito na participação
estudantil como forma de os tornarmos protagonistas no
processo de formação, e só tem como nos formarmos
professores crítico-reflexivos e pesquisadores na nossa
própria prática quando aprendemos a assumirmos o papel de
protagonista aqui, na formação.
Quando entrei no CEFD eu não me conformava com a sala do
DA fechada. Aquele espaço é nosso e temos que ocupá-lo.
Além disso, o momento em que vivemos em nosso país nos
pede articulação e movimento para que possamos enfrentar
o desmonte que vem passando a educação pública.
Assumimos essa gestão justamente nesse momento, um
momento de resistência.”

AQUI ESTÁ PRESENTE O
MOVIMENTO ESTUDANTIL!

Antes e durante nossa gestão
mobilizamos as/os
estudantes do CEFD/UFES
para a participação nas
manifestações em defesa da
universidade pública que
ocorreu durante o ano de
2019. O Tsunami da Educação
foi a resposta do movimento
estudantil brasileiro para os
cortes no orçamento de
várias universidades.

O D.A. É NOSSO!
Durante cerca de quase 2 anos a sala do
Diretório Acadêmico do CEFD "26 de Junho"
permaneceu de portas fechadas. Um espaço
reservado para o convívio e integração
estudantil deve representar a autoorganização e protagonismo do corpo
discente, por isso ter esse lugar trancado diz
sobre nós.
A gestão Movimenta CEFD teve a
preocupação de reabrir o DA desde o
primeiro dia de mandato. Encontramos uma
sala abandonada, com problemas de
infiltração, rede elétrica precária e
cupinizada.
Trabalhamos arduamente para resolver
essas questões e avançamos muito. Mas
ainda há muito a ser feito cujo a solicitação
já foi feita a diretoria do CEFD, como a troca
da porta da sala e a reboco da parte inferior
das paredes

DA + DIÁLOGO
Para a construção de um centro
democrático e que valorize todas as pessoas
que compõe o corpo acadêmico é
necessário diálogos.
A gestão MOVIMENTA CEFD sempre
acreditou
na
participação
e
no
protagonismo estudantil, por isso se
esforçamos para fazer com que nossas vozes
ecoasse em cada canto do CEFD.
Uma das nossas primeiras ações ao assumir
o DA foi reestabelecer o diálogo com a
direção do CEFD. Apresentamos do diretor
Otávio Tavares as demandas dos estudantes
e nos colocamos a disposição para colaborar
na construção de um CEFD melhor e igual
para todas/os.

DA + FORMAÇÃO
Sem dúvidas a sala de aula é um
espaço
privilegiado
de
aprendizagem e produção de
conhecimento,
entretanto
acreditamos que o processo vai
muito além desse lugar. Os usos
que fazemos desses conhecimentos
e
nossas
articulações
para
transforma-los a partir de redes de
articulações e dialogos é essencial
para uma formação autônoma
A gestão MOVIMENTA CEFD se
dedicou a promover espaços de
debates e formação entre as/os
estudantes por meio de rodas de
conversa, oficinas e cntribuições
com a semana acadêmica.

DA + FORMAÇÃO
O maior compromisso da gestão
MOVIMENTA CEFD
foi com a
garantia na partcipação efetiva
das/os estudantes no processo
formativo e nas decisões do CEFD.
A partir da demanda que o CEFD
teria para reformulação do
currículo diante da determinação
da
Resolução
06/2018
do
CNE/CES, lutamos para garantir a
representação de três estudantes
na Comissão de Reformula
Curricular do CEFD .
Além disso, promovemos um
debate em parceria com o
colegiado de Licenciatura, na
pessoa da professora Erineusa
Maria, que teve como palestrante
a professora Zenólia Figueiredo.

DA + FORMAÇÃO
Em 2019, vivemos um momento de
cortes no orçamento de nossa
universidade.

As notícias circulavam de modo
confuso e as/os estudantes
estavam sem entender a situação.
Por
isso,
organizamos
um
momento na qual a pró-reitora de
administração da Ufes juntamente
com o diretor do CEFD para
explicar ao corpo discente de que
forma isso estava afetando nossa
universidade de forma direta.

• .

DA + FORMAÇÃO
A pademia do COVID-19
limitou o prosseguimento de
nossa graduação de modo
presencial. Ainda assim,
mesmo com um cenário
indefinido em relação aos
rumos
da
universidade,
promovemos
encontros
virtuais com o objetivo de
mantermos
o
diálogo
enqunanto
comunidade
acadêmica.
Também
contribuimos para
a
realização dos encontros e
debates virtuais da Comissão
de Reforma Curricular do
CEFD.

•

DA + FORMAÇÃO
.

DA + COMUNICAÇÃO
Investimentos
em
comunicação
direta
estudantes do CEFD.

canais
de
com
as/os

Rearticulamos o perfil do DA no
facebook e criamos novos perfis no
instagram e no youtube.
Outra
estratégia
que
utilizamos
foi
comunicarmos todas as programações
e informações referentes ao Diretório
Acadêmico por meio de email em
parceria com todos os colegiados de
curso do CEFD.
Essas plataformas são fundamentais
para divulgarmos as ções que
acontecem no CEFD, além de ser uma
ferramenta para arquivarmos nosso
processo de formação.

DA + Deu a Louca no
Cúpido
A calourada Deu a Louca no Cúpido faz
parte da história do curso de Educação
Física da UFES.
Reservamos esse momento para que
possamos passar um momento de
diversão juntos e juntas, colaborando
para maior integração entre as/os
estudantes do CEFD/UFES. A Deu a
Louca acontece em articulação com os
cursos de Serviço Social e Letra, mas
estava sem edição desde que nosso DA
ficou desativado.
A gestão MOVIMENTA CEFD trabalhou
para recuperar o diálogo entre os três
cursos e realizar a calourada em 2019.

Deixamos registrado nossos votos de
gratidão aos estudantes Leonardo
Carvalho e Kevin Pereira, que foram os
representantes do CEFD na organização
da Deu a Louca no Cúpido 3.

•

DA + Deu a Louca no Cúpido

DA + Recepção
As
boas-vindas
as/aos
novas/os estudantes que
chegam
no
CEFD
semestralmente é uma das
missões do DA.
A gestão MOVIMENTA CEFD
realizou junto a algumas
turmas do CEFD e em parceria
com os colegiados de curso a
recepção das turmas 2019/2 e
2020/1.

.

DA + ExNEEF
A história do Diretório Acadêmico do
CEFD está interligada a história da
Executiva Nacional de Estudantes de
Educação Física.
Os documentos revelam que foi no CEFD
que a ExNEEF foi organizada, além disso
o Centro de Educação Física e Desportos
da UFES já foi palco de dois edições do
Encontro Nacional de Estudantes de
Educação Física (ENEEF) e de várias
edições do Encontro Regional de
Estudantes de Educação Física do
Sudeste (EREEF-Sudeste).
Dessa forma, a gestão Movimenta CEFD
recuperou o contato do movimento
estudantil do CEFD com a ExNEEF e vem
se fazendo presente nos últimos eventos
da entidade, como o XXXIX Encontro
Nacional de Estudantes de Educação
Física em 2019 na UFG e no XIV Encontro
Regional de Estudantes de Educação
Física do Sudeste em 2020 na UFFNiterói.

.

DA + ExNEEF

DA + Finanças
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Finanças

Movimentação

Caixa Inicial

+ 320,00

Pré-cultural (saída)

- 199,91

Pré-cultura (entrada)

+ 348,00

Deu a Louca no Cupido – Rock de Corredor I (saída)

- 100,00

Deu a Louca no Cupido – Rock de Corredor I (entrada)

+ 236,88

Deu a Louca no Cupido – Rock de Corredor II (saída)

- 150,00

Papelaria (saída)

- 49,30

Carimbo (saída)

- 49,99

Caixinha Solidária (entrada)

+ 100,00

Deu a Louca no Cupido – Calourada (entrada)

+ 535,00

Recepção de Calouros (saída)

- 131,90

Chaves dos armários (entrada)

+ 50,00

Viagem - EREEF (saída)

- 135,54
CAIXA FINAL

+ 773,24

DA + CONTINUIDADE
• V.
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