
 
XIV ENCONTRO FLUMINENSE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR - EnFEFE  
14 e 15 de agosto de 2015 

Niterói 
 

O Encontro Fluminense de Educação Física Escolar (EnFEFE) é  
organizado pelo Departamento de Educação Física da UFF, desde 
1996, com o objetivo de aproximar Universidade da Educação 
Básica, através de um espaço onde os problemas da Educação Física 
em nossa região possam ser discutidos. 
 Em agosto de 2015, comemorando 40 anos do Departamento de 
Educação Física, o XIV EnFEFE pauta os “Temas emergentes na 
organização do trabalho docente na Educação Física Escolar”, com 
objetivo de questionar o que é hegemônico na Educação, em 
específico na Educação Física, para contribuir com a criticidade, 
autonomia, diálogo e organização democrática do trabalho docente; 
consolidar espaço em que os problemas da educação física em 
nossa região possam ser discutidos; contribuir para efetivação da 
Educação Física como prática pedagógica, em que a Cultura Corporal 
seja paradigma (na qual os conteúdos, objetos de ensino/pesquisa e 
problematizações consideram a organização social, a escolar e todas 
as práticas corporais; abordar demandas do contexto 
contemporâneo, no qual alguns temas cada vez mais ganham 
visibilidades, nos exigindo posicionamento frente a eles – como as 
questões étnicas, de gêneros, da intergeracionalidade. 

Sejam todos/as bem vindos! 
 

 
 

Maiores detalhes: www.enfefes.uff.br 

Temas emergentes na 
organização do trabalho docente 

na Educação Física Escolar 



Trabalhos: para avaliação serão aceitos os enviados na formatação abaixo (até a 
data limite de envio) , para apresentação em comunicação oral ou dinamização 
de oficina. Os trabalhos deverão dialogar com o tema geral do evento e, a 
prioridade será para aqueles enviados pelo público alvo do evento. A organização 
disponibilizará data show para as apresentações. Outros materiais por conta dos 
autores. 

Normas de envio de trabalho: Configurar a página com margens direita, 
esquerda, superior e inferior de 2,5 cm. Papel tamanho A4; fonte Times New 
Roman: 12; espaçamento entrelinhas: simples. Espaçamento entre parágrafos: 
nenhum. Alinhamento: justificado. Páginas: mínimo de três (03) e máximo de 
cinco (05). Título em maiúsculo/negrito com alinhamento centralizado. Nome do 
autor/es logo abaixo, a direita, com filiação institucional e email para contato 
entre parênteses. O texto deverá apresentar características da experiência a ser 
relatada (cenário, sujeitos, objetivos, a metodologia utilizada para 
desenvolvimento do processo formativo, a literatura e os resultados 
alcançados/avaliados). Citações com até três linhas: entre aspas duplas; acima 
disso: recuo esquerdo de 2 cm, entrelinhas simples e times new Roman 11. Não 
utilizar notas de rodapé (permitida nota de final de texto). As referências devem 
ficar localizadas ao final do texto, contendo exclusivamente as obras citadas. O 
resumo deverá apresentar entre 150 a 250 palavras logo abaixo dos nome dos 
autores e seguido de palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-
chave). No resumo: evitar citações de autores, pois o resumo pode circular 
desacompanhado do trabalho completo que contém as referências. Para enviar 
trabalho, o inscrito poderá ser autor ou co-autor de um trabalho; cada trabalho 
com máximo de 03 (três) autores. Arquivo em word, com identificação dos 
autores (nome e escola/instituição em que atuam), gravado com nome do 
trabalho + CO (comunicação oral) ou OF (oficina). Outros detalhes: 
www.enfefes.uff.br 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte e-mail: 
edfisicaescolar@vm.uff.br   

Prazo de envio de trabalho:  de 27 de abril à  15 de junho de 2015 

Resultado dos trabalhos aprovados:  30 de junho de 2015 

Inscrições no evento a partir de 27 de abril Pelo e-mail   
edfisicaescolar@vm.uff.br 

Número de vagas: 800 

Público alvo: Professores de Educação Física das redes públicas do Estado do Rio 
de Janeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
   Dia 14/08/2015 

Local: Auditório Paulo Freire (sala 318 da Faculdade de 
Educação) 
16h - 18h – Credenciamento 
17h: Painel comemorativo pelos 40 anos do Departamento 

de Educação Física  
 
Local: Anfiteatro Florestan Fernandes –  
Faculdade de Educação – Bloco D - Campus Gragoatá  
18h- Solenidade de Abertura 

19h – 21h- Conferência de Abertura:  

A organização do trabalho docente – desafios atuais. 

Prof. Dr. Miguel Arroyo - UFMG 
 

 Dia 15/08/2015 
Local: Salas na Faculdade de Educação 
08h – Credenciamento 

09h – 10:30h – Comunicações orais 

10:30h – 12h – Oficinas 

13:30h – 15h – Comunicações orais 
 
Local: Anfiteatro Florestan Fernandes –  
Faculdade de Educação – Bloco D - Campus Gragoatá  

15:30h – 17h – Mesa de encerramento 

Temas emergentes e Educação Física Escolar 

Profa. Dra. Kalyla  Maroun - FE/UFRJ 

Prof. Dr. Paulo Carrano -  FE/UFF 

 

17h – 18h – Mesa de avaliação do evento 

 

 


