
 

GRUPO DE PESQUISA EM GINÁSTICA DA FEF 

Ata da reunião de 21 de fevereiro de 2008. 

 

Presentes: Beth, Andrea, Laurita e Licca. 

Justificativas: Giovanna, Marquinho e Nana. 

 

INFORMES: 

- Livro da área do Direito sobre doenças ocupacionais com legislação.  Editora 

Método – Doenças do trabalho (aborda Ginástica Laboral) 

- Dicionário enciclopédico “Tubino” do esporte. Parte de Ginástica interessante. 

- Livros: “A ginástica como ferramenta pedagógica” – Edusp: 2007. “Práticas 

corporais alternativas” – Guanabara Koogan: 2007.  

- Laurita publicou artigo na revista Movimento da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

- 12º Congresso Paulista de Educação Física em Jundiaí de 22 a 24 de maio. Envio 

de trabalho até 28 de fevereiro, “C” nacional. 

- Haverá Study Tour em 2009 para Deutch Turnfest em Frankfurt (maio) e 

“Landstaevne” na Dinamarca (junho). 

- Saída da Beth da FEF a partir do mês de Maio. Possibilidades futuras para o Grupo 

de Pesquisa.  

 

PAUTA 

- disciplina de GR – EF 446 – Estudo teórico-prático da GR. Procedimentos 

pedagógicos para o seu ensino. Primeira aula 28 de Fevereiro.  O professor 

responsável pela semana deverá vir à aula anterior. Procedimentos comuns a todos 

os professores envolvidos: chamada aleatória, chegada no horário, o aluno que não 

fizer aula prática deverá escrever relatório da aula (deixar com o aluno após visto). 

Estrutura para as aulas práticas: as aulas devem ter uma criação feita pelos alunos 

(seja ela uma seqüência de movimentos ou apenas um fundamento), existência da 

combinação entre os fundamentos de manejo e ginásticos, deve ter uma parte 

direcionada do ensino de técnica e uma parte rítmica. 

A disciplina terá por volta de 30 alunos, a partir do 2º ano, local QC1 e QC2. Beth 

conversará com o profº De Marco sobre a divisão do espaço. Aula teórica sala 04. 



 

Aula 1: apresentar todos os professores envolvidos e apresentar  o programa 

(marquinho). Possivelmente a Giovanna deverá apresentar novamente a disciplina 

(informações básicas), conversar com Marquinho para saber a quantidade de 

alunos que estiveram presentes na aula anterior.  

- Enviar mini-currículo URGENTE, com foto 3x4 (digitalizada) e produção. Escolham 

de 5 a 10 publicações mais importantes na íntegra e o link no currículo Lattes até 

29 de fevereiro de 2008. 

- Livro da Phorte – Beth, Licca e Lau, Nana, Joseni e Jorge. “Ginástica Geral: 

experiências e reflexões”. Roteiros para os 5 capítulos. Solicitar a cada autor os 

roteiros do que irá colocar no site e se há necessidade de edição. (Foto, vídeo, 

texto e sequência). Entregar até 07 de Março. A Beth enviará e-mail para essas 

pessoas. 

- Mudança do nome do CNPq, aguardar decisões gerais. 

- Textos para o final de Abril. Dia 06 de Março discussão do texto Fundamentos e 

27 de Março o Universo da Ginástica.  

 

 

Escrita por: Andrea Desiderio 

 

 


