
 
 

 

 

10º. Encontro – 11/09/02 

  

Estiveram presentes: Beth, Jorge, Fernanda, Claudia, Lais, Ernesto, Ieda, Suzana, 

Licca e Maria Elisa. 

 

Assuntos tratados: 

1. Foram lidas as respostas trazidas por: Claudia, Suzana e Fernanda  à questão : - O 

que foi mais significativo para você nesta discussão?  referentes ao tema levantado no 

encontro anterior  pela Fernanda e feitos comentários. Essas respostas serão enviadas 

por e.mail à Beth para subsidiar o texto a ser produzido por Beth e Jorge sobre o 

assunto. 

2. Foi analisado o artigo escrito pela Licca sobre a GG nos Clubes e feitas sugestões. 

 

3. Foi levantada pelo Jorge a necessidade de se estabelecer ações, que favoreçam a 

divulgação de nossa produção, principalmente nas Faculdades de Educação Física. A 

criação de um site com toda a nossa produção disponível, é uma das possibilidades, 

assim como a organização de encontros de docentes da área da Ginástica dos Cursos 

de Educação Física ( projeto Ieda), publicação de livros, vídeos e cds entre outras 

possibilidades. 

4. A discussão do texto produzido por Malila e Katia sobre o Regulamento para 

participação na Gymnaestrada Mundial Gymbrasil e Ginpa  foi transferido para o 
próximo encontro devido a ausência das mesmas. 

5. Foi levantada a possibilidade de se aproveitar a oportunidade para se colher dados 

para pesquisa, no Ginpa que será realizado dia 29 de setembro no SESC – Campinas.  

A definição do tipo de pesquisa, objetivo e metodologia a ser utilizada, serão definidos 

no próximo encontro. A gravação em vídeo já está definida, garantindo desta forma 

um rico material para futuras pesquisas.. Um dos temas que surgiu nas discussões foi 

a questão da seletiva para a Gymnaestrada e o outro, o tema do livro 2002 : Ginástica 

Geral: possibilidades de intervenção. Peço a todos que pensem sobre o assunto e 
venham com sugestões concretas no próximo encontro 

Pauta do próximo encontro dia 25/09/02: 

1. Texto produzido por Malila e Kátia  sobre Regulamento para participação na 

Gymnaestrada Mundial Gymbrasil e Ginpa. 

2. Definição de pesquisa (s) para o Ginpa. 

3. Avaliação do cronograma de apresentação dos artigos para o livro. 
4. Discussão de 2 artigos dos Anais do Fórum  de GG 2001: 

Cristiane Fiorin – Possíveis Caminhos da GG no próximo Século , p. 51 



 
 

 

 

Marco Antonio Bortoleto - La Gimnasia General en España 

Até lá!!        Bom trabalho     Beth 


