
REUNIAO CIRCUS 2-8-2012 

 

 

 

Pauta: 

- Disciplina EF941 - Programa - cronograma (ensaios abertos, apresentações de novos 

números; artistas convidados, são bem vindas). AS DUAS PRIMEIRAS AULAS (APRESENTAÇAO 

DO PROGRAMA - MARCO E QUEM QUISER VIR / E HISTORIA DO CIRCO - MINA) JÁ ESTÃO 

CONFIRMADAS. 

 

Informes: 

- Esta semana tivemos mais uma publicação, e numa revista muito importante para a ed. física 

brasileira. Não deixem dever e ajudar-nos na divulgação: 

 http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/22960/18251 

 

- Dia 30/7 DEFESA da dissertação do DIEGO - segurança no circo. 14h - TODOS CONVIDADOS. 

 

- No segundo semestre de 2012 teremos mais uma edição da disciplina CIRCO E EDUCAÇÃO 

FÍSICA. Considerando a importância do CIRCUS para a mesma, consultamos a disponibilidade e 

vontade de vocês em colaborar. Como acontece tradicionalmente, a disciplina será as quartas-

feiras das 17 as 19. Enviem sugestões, temas que queiram tratar e propostas de datas. Na 

primeira reunião do circus (detalhes abaixo) trataremos de fechar o programa. Este ano 

teremos o Pedro Pinheiro e a Ana Lidia como PADs, nos ajudando no desenvolvimento da 

disciplina. CONTAMOS COMS TODOS VOCES! 

 

- WEB: peço a todos que vejam nossa web no site da FEF e enviem as alteraçoes necessárias 

(novas publicaçoes, eventos que participaram, etc...). 

 

- DOUTORADO: indicamos que nossa querida amiga Teresa e o caro Bruno sao os mais novos 

doutorandos da FEF. Deste modo criamos uma TROPA para o estudo das práticas circenses. 

TERESA-escola; BRUNO-ensino superior em ed. física; MALLET-ensino profissionalizante e 

superior em circo. Quem sabe mais a frente a Flora na se soma, com a pesquisa sobre Circo-

educaçao infantil. 

 

- KIMARTOP - nossa pesquisa sobre um dispositivo para treino de portores acrobáticos segue 

firme. Em julho tivemos a visita do Prof. Kiko León, parceiro na pesquisa. O André, que está 

fazendo um TCC sobre isso, apresentará mais para frente os desafios e avanços obtidos. 

 

- Trabalho PUC-PR (modelo análise de video KINOVEA - Tecido Circense) - Bruno poderá falar 

do andamento da pós-graduaçao. 

- Evento circo Fortaleza (Mina e Daniel) * vendaram muitos livros uhuhuhuhuhuuh 

- Seleção de mestrado-doutorado para setembro de FEF/2012 (Marco) 

- Festival circo RJ (Marco) resumo 



- Teses de doutorado recentes: Abraão (UB - Espanha); UFBA - circo social 

- Mallet: quase voltando. 

- Flora: pesquisa Ed. Infantil (somente algum comentário) - Comitê Ética aprovado 

 

- Casamento de nossa amiga Ellen. Será dia 29 de julho em UBATUBA (chique einnn). Quem 

puder prestigiar me avise e passo as coordenadas. 

 

-  Reportagem sobre tecido: 

http://boaforma.abril.com.br//fitness/treinos/tecido-acrobatico-queridinho-nathalia-dill-

juliana-xavier-694357.shtml 

 

- Nesta sexta, dia 27 , teremos uma reuniao aqui na FEF as 10h com o pessoal da Rede Circo no 

Mundo Brasil, sobre o festival que eles estao querendo organizar (sobre circo Social) em 2013 

aqui na UNICAMP. Todos estão convidadíssimos. 

 

 

 

 


