
 
 

 

 

 Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral FEF - UNICAMP 

  

Encontro  23 de março 2005: 

presentes: laurita, lais, Giovanna, Fernanda, Bia, Lelê e Mili. 

ausências justificadas: Claudia e Licca 

  

ASSUNTOS TRATADOS: 

  

1. Levantamento dos  professores de Ginástica da Faculdades de Educação Física para 

divulgação do Encontro a ser realizado dia 19 de Abril de 2005, como parte dos 

encontros preparatórios para o Fórum.  

  

Lelê ficou reponsável por digitar a lista de nomes levantados e respectivas faculdades 

e enviar a todo o grupo para que todos coloquem os contatos, por e.mail e telefonicos, 

que souberem e devolvam para a Lelê para completar a lista, que deverá estar pronta 

até  no máximo dia 30 de Março. Assim haverá um tempo suficiente, porém curto, 

 para que as pessoas se programem e se inscrevam. 

  

2. Proposta de programa a ser desenvolvido no encontro e discutido com a IEDA, que 

será a responsável pelo evento neste dia: 

  

- palestra da Ieda sobre a proposta construida em sua tese de doutorado - 1 hora 

- pequeno intervalo (coffe break) - 15 minutos 

- rodada de apresentação dos propfessores ( nome, faculdade e disciplinas que 

ministra) - 15 minutos 

- Informações sobre o Fórum  (Beth) - 15 minutos 

- trabalho em grupos e painel, levantando as questões mais relevantes que gostariam 

de ver tratadas num encontro ampliado durante o Fórum. Sugestão desse encontro: 

dia 27/08, sábado das 9 -12h e das 14 - 17h. - 1.15 minutos 

  

3. Rodada sobre os projetos  de pesquisa que estão sendo desenvolvidos pelos 

integrantes do grupo e intenção de apresentação em congressos e publicações. 

Compromisso de apresentar pelo menos 1 trabalho no Fórum GG. 

  

4. DVD Rope Skipping World Cup  - Austrália 2004. categoria: group perfomance. 

Equipe campeâ. Rivierenholf - Belgica - Nadine De Ridder. Foi analizada a semelhança 

desse tipo de apresentação com a GG. 

  

5. Repassar o 1º comunicado do Fórum , em anexo, para os seus contatos. 

  

Próximo encontro - dia 6 de Abril das 9.00 as 11.30h 

pauta: 

1. Construir uma lista de grupos de GG ( nome e contato) para divulgação do Encontro 

preparatório de Junho e festivais no Fórum. Cada um deve trazer neste dia uma lista 

dos contatos que possue, o mais completo possivel ( nome do grupo, pessoa de 

contato, e.mail e telefone) para elaborarmos a lista. 

  



 
 

 

 

2. Lelê e Bia vão mandar o artigo para todos com antecedência de pelo menos 5 dias, 

para ser lido e discutido no encontro. 

  

3. Fórum GG - programa e comissões. 

  

 


