
 
 

 

GRUPO DE ESTUDOS EM GINÁSTICA GERAL – FEF – UNICAMP - 2006 

vinculado ao Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral – CNPq (1993) 

 

 

 

Peridocidade: mensal às sextas feiras das 14.00 as 17.00h 

 

Maio : dia 12 

Junho: dia  23 

Julho : dia 21 

 

 

Objetivos: 

 

 Ser um espaço de encontro de profissionais interessados na Ginástica Geral 

para troca de informações e desenvolvimento de projetos conjuntos. 

 

 Ser um espaço informativo sobre a GG: cursos, congressos, encontros, 

festivais, study tours, publicações, etc. 

 

 Ser um espaço de estudos e discussões sobre temas de interesse da GG. 

 

 Ser um espaço de formação  e difusão da GG 

 

 Ser um espaço de desenvolvimentos de projetos de pesquisa. 

 

 

 

Estrutura dos Encontros: 

 

14.00 – 14.20h – informações gerais 

14.20 – 14.40h – vídeo 

14.40 – 15.40h – palestra sobre um tema de GG e discussão 

15.40 – 16.00h – intervalo e café 

16.00 – 17.00h – discussão sobre um texto ou sobre o desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informações 12/05/06: 



 
 

 

 

 Grupo de Pesquisa – Grupo de Produção – Grupo de Estudos – site – 

pagina da FEF / grupos 

 Curso de Especialização em GG 

 Grupo Ginástico Unicamp – Coordenadores:Eliana de Toledo, Marco Antonio 

Bortoleto e Polyana Hadich  site: www.ggu.com.br 

horários: 

3as feiras  das 19.00 as 21.00h – treino de técnica (aberto) 

5as das 19.00 as 21.00h e sábados das 9.00 as 12.00h – GGU (Kids) 

sábados das 15.00 as 18.00 h – GGU (Dino) 

 Encontros de Circo (aberto) Marco Antonio Bortoleto – 2as e 6as das 17.00 as 

19.00h .  

 Projeto Atividades Circense  segundo semestre 2006 - Marco Antonio 

Bortoleto – 3as  ou 4as das 12.00 as 14.00h e terças das 17.00 as 19.00h 

 Anais dos Fóruns de GG e Fórum 2007 

 Vídeos/DVDs de  GG 

 ISCA Latin America Study Tour 2006 –  Festival Landstaevne - Dinamarca e 

Festival Slets – Praga – 27 de Junho a a 09 de Julho 

 Festival Sun Svoli – Finlândia – 8 – 11 Junho 2006 

 Antonio Nóbrega – Shopping D. Pedro – 16 Maio as 19.30h 

 

2. Vídeo  

 

3. Tema  para informação, esclarecimento e discussão: A seletiva para a 

Gymnaestrada Mundial 2007: o caso da FPG 

 

Documentos: www.cbginastica.com.br e www.ginasticas.com 

 

4. Textos para leitura e discussão e possíveis projetos de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggu.com.br/
http://www.cbginastica.com.br/
http://www.ginasticas.com/

