
 

 

GRUPO DE PESQUISA EM GINÁSTICA DA FEF 

Ata da reunião de 08 de maio de 2008. 

Presentes: Andrea, Beth, Marquinho, Licca, Laurita.  

Justificativas: Nana, Gica 

 

O logo do grupo está definido, será o mesmo do Fórum de GG. A Beth irá enviar o 

logo para o Marquinho que encaminhará ao Marco. 

As pessoas que não possuem foto no site: Andrea, Nana, Cristiane, Ieda e Jorge 

Perez. Não enviaram publicações: Ieda, Crisinha, Nana, Beth e Giovanna.  

A Beth enviará uma síntese dos eventos realizados pelo grupo de pesquisa para o 

Marquinho colocar no site.  

IV Congresso Centro-Americano de Educação Física, Universidade de Costa Rica. A 

Beth irá e poderá apresentar trabalho de alguém do grupo de pesquisa. Enviar até 

01 de junho (www.ucr.ac.cr).  

2º Sport for All Congress da ISCA, tema Esporte e Saúde. Enviar até 30 de julho.  

Informações: www.isca-web.org 

Festival da FEF será dia 25 de junho, terá linólio, arquibancada para 300 pessoas, 

iluminação, locução e filmagem. Inscrições a partir de 12 de maio.   

Manifestação de apoio ao SESC. Sábado, 10 de maio, das 10hs às 12hs haverá 

manifestação em prol dessa causa. 

Assine agora o manifesto em defesa do SESC 

http://www.PetitionOnline.com/gg1jg2fh/petition.html  

e espalhe este endereço para seus amigos  

A Licca informou sobre o 6º Encontro de pesquisadores sobre Motricidade Humana 

que aconteceu na São Judas. 

O SESC irá financiar a transformação do acervo de vídeo do grupo em DVD e 

produzirá cópias. A Cynthia Tibeau fez uma doação de vídeo em super oito para o 

grupo de pesquisa. 

Dia 22 de maio o Marquinho irá ministrar curso de Circo na escola no Congresso 

Paulista de Educação Física. 

Lista de pendências para o projeto CNPq: 

http://www.ucr.ac.cr/
http://www.isca-web.org/
http://www.petitiononline.com/gg1jg2fh/petition.html


 

 

-Introdução do texto 

-Justificativa – revisar com Beth 

-Metodologia – revisar com Andrea 

-Currículo dos professores o Marquinho pegará da web. Colaboradores – revisar 

com Marquinho. 

-Cronograma geral. 

-Cronograma de desembolso. 

-Objetivos – revisar com Licca 

-Texto geral 

-Referências com Marquinho. 

 

Próximo encontro dia 15 de maio as 14h. Pauta: Projeto CNPq e Texto 

Fundamentos da Ginástica. 

 

 

 

 

 

 


