
 
 

 

Encontro 27/3/02 
  

Neste primeiro encontro deste ano estiveram presentes: Beth, Jorge, 
Ernesto, Lais, Terezinha, Malila, Thaís, Kátia, Monica, Lica, Bráulio, 

Andrea e Ieda. 
  

A pauta tratada foi a seguinte: 
  

1. Apresentação do Grupo – Objetivos, Estrutura, Projetos em 
andamento  

2. Apresentação dos Integrantes  
3. Projetos Individuais  

4. Relatório geral – publicação - Ieda ficou responsável para 
organizar toda a produção do Grupo de Pesquisa desde 1993 e 

fazer a publicação de um "tipo" anuário da produção do grupo. 
Peço a todos que participam ou participaram do grupo e que 

tenham trabalhos publicados ( resumos, trabalhos completos em 
Anais, artigos em revistas, etc.) que enviem por e.mail à Ieda o 

mais breve possivel.  
5. Endereços, e. mails e aniversário ( Andréa)  

6. Cronograma 1º. Semestre:  
7. março – 27 - abril – 10 – 24 - maio – 8 – 22 - junho – 5 – 19  

8.  Congressos - Foi enviado por e.mail uma lista de congressos no 
Brasil e no Mundo em 2002 , além de outras informações de 

Congressos no Brasil. Peço que fiquem atentos as datas de envio 

de trabalhos e que cada integrante do grupo participe  de pelo 
menos 1 congresso neste ano ( com trabalho)  

9. Eventos: 

Deutsches Turnfest – 18 a 25 maio – Leipzig – Alemanha 
Landstaevne – Bornholm – Dinamarca – junho 

Riccione – Itália - julho 

Argentona – Espanha - julho 

Ginpa – seletiva para Gymnaestrada 2003 – 25 e 26 maio  



 
 

 

Camp Brasil – Bertioga – 11 a 17 julho 

 

9. Livros  
10. Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq – Currículo Lattes . 

Todos deverão cadastrar-se. Enviarei as intruções de acesso.  

11.  Projetos de organização e informação do grupo - definição 
de responsáveis: 

Congressos -  

Festivais de Ginástica Geral - Andrea 

Revistas para publicação –  Terezinha 

Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq – Currículo Lattes – 
Relatório Geral – publicação – Ieda 

CEV – Giovanna 

 

12. Metas para 2002  
13. Programação do próximo encontro:  

 Discussão do Regulamento para participação na Gymnaestrada 

Mundial Gymbrasil e Ginpa ( arquivos atachados) 
 Relato do Seminary for Experts “ Sport for All” – Frankfurt - março 

2002 por Cristiane 
 Definição das metas para 2002 
 Outros 

Até o próximo encontro dia 10 de Abril as 9 horas. 

um abraço 
Beth 

 


