
 
 

 

 

Ata do encontro dia 22/11/2007 

 

Estiveram presentes no encontro: Beth, Marquinhos, Gica, Laurita e Déia. 

 

 Laurita e Gica colocaram o que foi feito no último encontro no qual estiveram 

presentes, Licca, Laurita e Gica. 

 Marquinhos, Laurita e Andréa participarão do II Congresso de Ciência do 

Desporto, CESET/UNICAMP.De 29/11 a 01/12. 

 A Beth falou um pouco da viagem que realizou o congresso da ISCA. Também 

houve mudança de nome Agora passa a ser chamado de Comitê de Ginástica da 

ISCA. 

 A Beth foi reeleita a Vice-presidente da ISCA, por mais 4 anos, ( PARABÉNS!!!). 

 A Maria Luiza Dias do SESC foi eleita a presidente do Comitê Latino Americano 

da ISCA e também a Secretária Geral da Federação Pan-Americana de Esportes 

para todos. 

 Participaram 21 delegações neste congresso da ISCA. 

 A Licca ficou responsável por enviar a carta dos professores universitários para 

que possamos discuti-la no próximo encontro. 

 Marquinhos já tem 80 nomes de coordenadores de Ed. Física e fará contato com 

eles para pedir os nomes dos professores de ginástica. Os demais integrantes 

do Grupo também deverão complementar esta lista. 

 Nossa meta para o final deste ano será deixar a carta pronta e a lista com o 

máximo de contatos dos professores de ginástica. 

 Esta carta deverá ser enviada aos professores no final de janeiro e começo de 

fevereiro de 2008. 

 Enviar para o Marquinhos, um mini currículo e também informações de todas as 

produções que tem em ginástica, até dia 01/12, para que ele possa no mês de 

janeiro arrumar nosso site. Isto já havia sido pedido em outra ata. 

 A Beth irá arrumar (mudar) o nome para Grupo de Pesquisa em Ginástica no 

CNPQ. 

 O Logo do Grupo de Pesquisa em Ginástica FEF/UNICAMP, ficou definido  o 

“ginástinha”  do fórum ( apelidado carinhosamente por FOCA pelo Marquinhos) 

 

Cronograma para o próximo encontro, 06/12: 

 

 Revisar e fechar o Universo da Ginástica que deverá estar pronto para fevereiro 

de 2008; 

 O Texto Fundamentos da Ginástica deverá estar pronto até final de abril; 



 
 

 

 

 

 

Metas para 2008: 

 

 A Beth propôs montar para o ano de 2008, 4 seminários de ginástica com 

temas a serem definidos. Estes seminários acontecerão a cada 2 meses mais ou 

menos, nas quintas-feiras no período da tarde. Nestes encontros pretendemos 

reunir os professores que participavam do Grupo de Estudos em Ginástica 

Geral, bem como outros professores. 

 Outra proposta lançada hoje no encontro também pela Beth, é realizar em 2008 

um projeto conjunto. Faremos um levantamento de todos os grupos de 

ginástica, número de participantes, local de prática na Região Metropolitana de 

Campinas que contam com 19 cidades. Fazer disto um artigo.  

 

Associação de Ginástica da Região Metropolitana de Campinas: 

 

 Esta associação já havia sido idealizada anteriormente pela Beth, Licca e 

Gica e agora a Andréa após retornar do encontro de jovens da ISCA que 

participou na Indonésia (é este o lugar? Desculpa fiquei em dúvida), 

reacendeu a idéia de criar esta Associação. 

 A Déia já foi atrás do modelo de estatuto. 

 Ficou definido que faremos um encontro dia 11/12 (terça-feira) as 20h, na 

UNICAMP, convidaremos alguns professores de ginástica de Campinas e 

região para participar desta reunião onde falaremos da Associação e 

Fundaremos oficialmente. 

 Pensar para o dia 06/12 um nome para esta Associação. 

 

CONFRATERNIZAÇÃO: 

  

 Para finalizar, faremos um almoço de confraternização com direito a amigo 

secreto com lembrancinha no valor de $10,00, dia 18/12 (terça-feira) as 

12h30m. no restaurante Le Chef, próximo a casa São Jorge. Após esta 

confraternização, voltaremos para UNICAMP, pra encerrarmos nossas 

pendências. 

 

Abraços a todos, 

Gica. 

 


