
 
 

 
2º. Encontro  - 10/04/02 

  

Estiveram presentes: Beth, Jorge, Ernesto, Terezinha, Malila, Kátia, Monica, Lica, 

Bráulio, Bechara, Fernanda, Ieda e Maria Elisa. 

  

Informações: 

 Mandarão trabalhos para Congresso Unimep: Jorge ( mesa), Bechara, Ieda, 

Malila e Lica ( tema livre), Fernanda, Monica/Thais (poster) 

 O pagamento das inscriçoes será feito, em conjunto, no proximo encontro dia 

24, no valor especial de R$60,00. 

 Bechara trará a nova versão da ABNT 

 Foi aberta no xerox uma pasta do Grupo de Pesquisa em GG com documentos 

aos interessados (sites de busca, períodicos para publicação, etc). A partir de 

agora os documentos de interesse geral serão colocados nesta pasta. 

 Convite para assistir a defesa de Dissertação da Joseni intitulada: Elementos 

Musicais a serem abordados na Formação Profissional em Educação 

Física, dia 26/04 as 14h na Sala da Congregação da FEF. orientador: Jorge. 

Banca: Beth e Nana. 

 Convite para assistir a defesa de Tese de Livre Docência do Jorge dia 10 de 

Maio. 

 Foi escrita e enviada uma carta à  FPG solicitando transferência do GINPA e 

Seletiva para Gymnastrada Lisboa, com 18 assinaturas de clubes, escolas e 

grupos. Aguardamos resposta. 

 Terezinha trouxe uma pasta com informações sobre revistas para publicação 

que ficará disponível na sala do grupo e também no xerox. Parabéns pelo 

trabalho! 
 Em tempo: Gica, como anda o CEV? 

Pauta: 

  

1. Discussão do Regulamento para participação na Gymnaestrada Mundial 

Gymbrasil e Ginpa . Encaminhamento. Será produzido um texto por Malila e Kátia, a 

partir das discussões realizadas, a ser analisado no encontro de 8 de Maio e 

posteriormente encaminhado à FPG, CBG, etc e submetido à publicação, como artigo, 

em periódico a ser definido. 

  

2. Definição de Metas para 2002: 

 Publicação do livro de 2001. É necessário enviar para revisão com despesas 

rateadas entre os autores. 

 Tema do livro para 2002: Ginástica Geral: possibilidades de 

intervenção.Os artigos devem ser preparados para começarem a ser 

discutidos de Agosto a Novembro. Submeter a publicação no inicio de 2003. 

 Participação em Congressos com apresentação de trabalhos: Unimep, Lingua 

Portuguesa 8maranhão) e SBPC. 



 
 

 
 Publicar artigos em periódicos de preferência com conceito a ou b. 

 Ações de intervenção política na GG. 
 Leitura, discussão e aprofundamento dos artigos do Fórum 2001. 

  

3. Pauta do próximo encontro dis 24/04: 

 Relato do Seminary for Experts “ Sport for All” – Frankfurt - março 

2002 por Cristiane 

 Discussão do texto do Jorge no Fórum 2001: Ginástica Geral - da 

formação profisional ao mercado de trabalho. ( já encaminhado por 

e.mail ). 

 Cadastra-se e inserir dados no Currículo Lattes até o próximo encontro 

dia 24/04. 

 Enviar por e.mail para a Ieda (parrarinaldi@hotmail.com) todos os 

trabalhos apresentados (resumos ou completos) de 1993 até 2001, 

como integrante do Grupo de Pesquisa,  com nome do autor (s), nome 

do evento, local, palavras chaves (prazo: 30 de Abril). 
 Pagamento das inscrições para Unimep 

Bom trabalho e até dia 24 as 9 horas. 

um abraço 

Beth 

  

  

  

 

mailto:parrarinaldi@hotmail.com

