
 

 

GRUPO DE PESQUISA EM GINÁSTICA DA FEF 

 

Ata da reunião de 27 de março de 2008. 

Presentes: Andrea, Beth, Marquinho, Laurita e Giovanna. 

Justificativas: Licca e Nana. 

 

Pauta: 

1- Participação no II Congresso Nacional de Ginástica Geral – SBGG 

(http://www.ginasticageral.com.br/congresso.html) envio de trabalho até 

04 de abril (mesa ou pôster); Outros congressos: SBPC - 

http://www.sbpcnet.org.br/eventos/60ra/ (envio de resumo até: 02/04); V 

Encontro Internacional Esporte e Atividade Física, promovido pela Phorte 

Editora – Gallahue (Ginástica desenvolvimentista) 

2- Futuro do grupo de Pesquisa – permanência ou não na Unicamp;  

3- Texto “Fundamentos da Ginástica” para finalizar e  

4- Texto “O Universo da Ginástica” também para finalizar, demos a data limite 

para início de Abril. 

5- Apresentação do texto de qualificação da Laurita. 

 

Após a desvinculação da Beth da Faculdade, há total interesse por parte do 

Marquinho em assumir a coordenação do Grupo de Pesquisa em Ginástica, 

referente às questões burocráticas na Unicamp e CNPq. A Beth continuará na 

coordenação do grupo nas demais atribuições e dará andamento ao processo para 

essa mudança e para a mudança do nome.   

O projeto coletivo do grupo de pesquisa será Catalogação de Professores 

Universitários das disciplinas de Ginástica no país inteiro. Este projeto será 

submetido á financiamento do CNPq. Para a confecção deste teremos reunião 

extraordinária no dia 03 de abril. Quem possuir o texto inicial, feito pela Licca e 

revisto pela Giovanna e Laurita, deverá enviar aos demais, pois este será nossa 

base. O Marquinho trará as normas do edital e temos que providenciar com o Frigo 

um projeto mais atualizado para vermos. 

Solicitação do envio da última versão do texto “Fundamentos” completo, com todas 

as partes faltantes (Laurita e Giovanna). 

http://www.ginasticageral.com.br/congresso.html
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/60ra/


 

 

Sugestão da criação de “news and updates” todo início de encontro. Preparem-

se. Este será um espaço para contarmos aos presentes as “coisas” que fazemos 

extra-grupo. 

O Grupo de Pesquisa decidiu por não participar no II Congresso Nacional de 

Ginástica Geral promovido pela Associação Brasileira de Ginástica Geral, ficando a 

decisão pessoal a participação de cada membro. 

Marquinho falou sobre o livro de Circo que será publicado e provavelmente lançado 

em Maio, produto do grupo de pesquisa Circus.  

Laurita irá preparar a apresentação dela para o próximo encontro. 

Realizamos a discussão do texto “Universo da Ginástica”. A Beth solicita que seja 

realizada a leitura integral do texto e o encaminhamento de comentários e 

sugestões por e-mail para que ela possa fazer as alterações. O item sobre 

“exercícios acrobáticos” será discutido mais aprofundadamente no próximo 

encontro. Solicito que utilizem o recurso “inserir” – “comentários” para fazer as 

sugestões no próprio texto. Este recurso está localizado na barra do Word. 

Escrito por 

Andrea Desiderio 

 

 

 

 

 


