
 
 

 

 

Titulo: Ata do Encontro de Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da FEF – 

UNICAMP 

 

Data: 04/10/2007 

 

Presentes: Laurita, Licca, Marquinho, Nana, Andréa e Beth 

 

Justificaram a ausência: Giovanna 

 

Pauta: 

 

1. Informações gerais sobre:  

- Congresso Nacional de Educação Física – Unesp Bauru – 17 a 21 /09/2007 

(Marquinho participou e trouxe um cd com os Anais para o grupo de pesquisa) 

      - XX TAFISA World Congress Argentina – 25 – 30/09/2007 (Beth participou e 

trouxe um cd com os Anais para o grupo de pesquisa) 

      - Os professores Dinamarqueses de Ginástica virão para o Brasil de 16 a 30 de 

Novembro. Mais informações com Ana Sato     

         iscala@fef.unicamp.br 

      - Membros que moram fora: recebemos mensagens de Cris, Ieda  e Nana. 

Claudia Bertolini ainda não se manifestou 

 

2. Logo do Grupo : ainda está pendente pois o Luciano Truzzi  não deu 

resposta. Beth vai entrar em contato com ele.  

 

3. Site do Grupo: ficou definido que o Marquinho reunirá todas as 

informações a serem enviadas pelos componentes do Grupo, até o dia 1 de 

Dezembro de 2007. Após essa data ele terá tempo para se dedicar a 

organizar o site. A estrutura inicial do site terá o seguinte conteúdo:  

- Apresentação 

- Logo 

- Membros 

- Produção 

-  Eventos 

- Projetos 

- Álbum de fotos 

           Obs. A Ieda fez uma coletânea ha alguns anos atrás com o objetivo de 

compor um anuário para ser publicado. Ieda, você tem ainda esses arquivos? 

Poderia encaminha-los para o Marquinho? 

 

Relação do conteúdo a ser mandado para o Marquinho até 1/12/2007 para o 

e.mail: bortoleto@fef.unicamp.br 

 

- Nome – link no Cnpq para acessar o seu currículo Lattes – foto tamanho 3x4 

digitalizada – mini-currículo ( encaminharei os mini-curriculos que foram 

mandados para o livro da Phorte Editora, para que revisem e mandem para 

Marquinho com as alterações que acharem necessárias) – referências das suas 

publicações na área da ginástica 

 

4. Disciplina Eletiva: o grupo foi convidado a oferecer uma disciplina eletiva 

na graduação, no próximo semestre. O grupo concordou e cada um ficará 
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encarregado por um numero de encontros. O conteúdo será definido a partir 

da analise das disciplinas regulares da área de Ginástica,que será oferecidas 

pelo Jorge e Marquinho, para que não haja sobre posição de conteúdos . O 

dia da semana proposto é quinta-feira pela manhã. Outras informações 

serão trazidas no próximo encontro.  

 

5. Horário do encontro do GPGG no próximo ano: quintas-feiras das 14 as 

17h  

 

6. Publicações dos membros do grupo. Recomenda-se que seja sempre 

colocado abaixo do nome do autor, o nome do Grupo de Pesquisa nos 

artigos/trabalhos que sejam relacionados à Ginástica e que não envolvam 

outros autores externos ou grupos de outras instituições.  

 

7. Análise do texto: Fundamentos da Ginástica. Foi discutida a primeira 

pagina do texto e sugeridas algumas alterações. Essa análise será 

continuada no próximo encontro. Espera-se que todos façam uma leitura 

cuidadosa e façam seus comentários. Pedimos a Ieda, Cris e Claudia que 

encaminhem por e.mail as suas considerações.  

 

 

Próximo Encontro: 18 de Outubro de 2007 as 9h30. 

 

Pauta principal: Análise do Texto Fundamentos da Ginástica 

 

 

Campinas, 04/10/2007 

 

Relatora: Elizabeth Paoliello 

 


