
 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE PESQUISA EM GINÁSTICA 

 

 

DATA: 18/10/2007 

PRESENTES: Beth, Marquinho, Licca, Laurita 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA (via e-mail): Giovanna 

 

INFORMES: 

- Beth retomou o pedido para que todos divulguem para seus contatos a venda de 

diferentes títulos de dvds (que foram feitos para serem vendidos no Fórum). Estes 

dvds têm o investimento do GGU e o lucro para ele retornará. Foi pedido que a 

mesma fizesse um e-mail “oficial” de divulgação dos mesmos, com a descrição dos 

títulos e valores, para que seja mais fácil repassar esta informação; 

- Marquinho repassou para Licca os dvds com as filmagens dos Festivais do Fórum 

para que esta possa fazer uma análise, para posterior cópias (Biblioteca da FEF e 

Acervo da Beth); 

- Marquinho comentou que a confecção do dvd do SIGARC está na sua fase final e 

contará com os materiais expostos pelos palestrantes, assim como fotos do evento; 

-Beth comentou sobre a apresentação que foi assistir do Teatro do Soleil, com o 

espetáculo: Les Éphémères, que foi muito interessante, criativo e ousado em sua 

concepção. Este teatro está fixo em Paris; 

- Marquinho comentou que teria à tarde uma reunião na Pró-Reitoria para debater 

sobre a compra de sets completos de Ginástica Artística para o novo ginásio de 

ginástica da FEF. Comentou também que a partir de outras verbas serão 

comprados aparelhos novos de outras práticas gímnicas, assim como materiais de 

apoio para suas práticas, como espaldares (já comprados), espelhos, barras, etc; 

- Beth comentou sobre a apresentação do grupo dinamarquês, no SESC e na 

Feirinha, no final de semana e pediu para ajudar a divulgar. Assim como a oficina 

dos mesmos no SESC, às 15h, contato: alexandreporto@campinas.sescsp.org.br . 

 

DEBATE: 

- Projeto comum para todo o grupo de pesquisa: Laurita e Marquinho ficaram 

responsáveis de fazer um cd com todos os programas de ensino de professores 

universitários de Ginástica, que participaram (ou enviaram) do encontro do pré-

fórum. Eles sugerem que a confecção do cd com estes programas seja um projeto 

coletivo do grupo, o que foi aceito por todos. Os monitores de Beth (GGU) e/ou 

Marquinho irão ajudar a confeccionar, ficando mais a nosso cargo, o pedido dos 

programas para nossos colegas que lecionam qualquer disciplina relacionada à 

Ginástica, na graduação e pós-graduação. O objetivo é disponibilizar este material 

para os profs. Envolvidos, assim como para outras instituições. A abrangência de 

programas é de nível nacional. Licca sugere que acoplada ao programa, as 

particularidades ou características do curso no qual a disciplina está inserida, para 

que todos possam compreender determinado dentro de um contexto (eixo ou plano 

pedagógico do curso, se é licenciatura ou bacharelado, se há outra disciplina de 

ginástica no currículo etc). Ela ficará responsável pela confecção deste formulário, 

que deve ser simples e objetivo, e repassará para todos. 

 

- Proposta da Phorte para nosso livro de GG: em reunião com Sérgio, na última 

sexta-feira, Beth foi convidada pelo mesmo a ampliar o conteúdo do nosso livro, 

disponibilizando na Internet (site da editora) uma complementação ao mesmo, que 

pode ser em forma de fotos, atividades, filmagens etc. A idéia, como já ocorre com 
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outras obras, é que o leitor consulte o site da editora, auxiliando na divulgação de 

outras obras e do curso que apóia de pós da FMU/UFG. Esta parte complementar 

deve ter uma duração de 1 a 2 minutos e a editora dará todo o suporte para a 

confecção do mesmo (filmagem, criação de arte etc). Beth sentiu que este 

“convite” ficou como uma “condição” para que o livro fosse editado... Levantamos 

aspectos negativos e positivos disso e compreendemos que o aceite seria a 

resposta mais plausível neste momento, devido à forma com que o convite foi feito 

(nos deixou meio sem saída), à projeção de nossa obra e do grupo no site da 

editora e principalmente favorecer, politicamente, a publicação da nossa coleção 

Ginástica Geral em foco. Alguns capítulos do livro possuem perfil para este tipo de 

proposta, e foram denominados: a Apresentação (Beth); e os capítulos de Beth, 

Jorge, Nana e Licca/Lau.  

 

- Grupo assumir a disciplina EF 446: Beth comentou que Patrícia Mara propôs que o 

grupo assuma uma eletiva obrigatória do curso, cuja temática é a Ginástica Rítmica, 

dada uma solicitação dos alunos por este tema. Para melhor conversarmos sobre 

esta proposta, a referida profa. foi chamada na sala e houve melhor detalhamento 

sobre o assunto, principalmente entre com os professores da FEF/Unicamp Marco e 

Beth. O grupo optou por assumir a disciplina, que será às quintas-feiras, das 10h às 

12h, sendo que haverá um programa comum elaborado com antecedência e a 

denominação prévia de dias/conteúdos para cada um colaborar. Não foi 

determinado quando faremos isso.  

 

- Não houve tempo de debater o texto Fundamentos da Ginástica, dado o volume e 

densidade dos assuntos tratados, que tomou todo o tempo do encontro. 

 

AFAZERES: 

- Beth: e-mail de divulgação dos dvds 

- Licca: formulário para ser encaminhado juntamente com o convite do 

encaminhamento do programa de Ginástica dos professores, contextualizando a 

disciplina em seu curso e a confecção da ata da reunião; 

- Nana, Beth, Licca/Lau e Jorge: fazer uma proposta para a complementação do 

livro, e enviar até o dia 30/10 para Beth. 

- Todos: fazer suas listas de contatos de professores acadêmicos, segundo planilha 

encaminhada via e-mail. Todos devem enviar suas listas até o dia 31/10, para que 

sejam analisadas no encontro dia 01/11; 

 

PAUTA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO, DIA 01/11: 

- análise das listas de contatos dos professores acadêmicos para a pesquisa;  

- continuação da análise do texto Fundamentos da Ginástica, com a inserção das 

colaborações de Ieda e Cris (encaminhadas via e-mail e já repassadas para todos) 


