
 
 

 

 

Ata Encontro dia 6/11/2008 

 

Presentes: Beth, Marquinho e Andrea 

 

Pauta:  

Devido ao reduzido numero de participantes foi feita uma rodada de informes e 

avaliações dos eventos: 

 

- Congresso ISCA  Barcelona – informes 

 

- Turnfest- Congress  2009 – Frankfurt – 4  e 5 maio 2009 – “Call for abstracts” prazo 

final: 22 de Janeiro 2009. Mais informações: www.turnfest-congress.de . Folhetos e 

pins estão disponíveis no armário. 

 

 - ISCA Study tour 2009 – German Gymnastics life – Frankfurt 30 de Maio a 5 de  

Junho  2009 http://isca-web.org/english/events/iscastudytour2009  - as inscrições 

estão abertas e o numero de vagas é 40. 

 

- Livro Ginástica Geral: experiências e reflexões – Phorte Editora – O livro está pronto 

e entrou para a gráfica no dia na semana do dia 3 de outubro !!!. A previsão é de 20 

dias para ficar pronto. Já está disponível o hotsite do livro no seguinte endereço: 

www.institutophorte.com.br/livros . Lá você se cadastra e dá enter (importante!) . 

Terá então acesso ao hotlink do livro. Está bem bonito mas ainda precisa de alguns 

acertos e complementos. 

- X Convenção Brasileira de Circo – foi um grande sucesso . Parabéns ao Marquinho 

pela iniciativa e realização. 

 

- Intercâmbio de Instrutores dinamarqueses na FEF- Organização: Cristiane/DGI e 

Marquinho/FEF. A Avaliação foi positiva . Será apresentado um relatório. O próximo 

passo desta cooperação será mandar um instrutor da FEF para a Dinamarca.  

 

- Curso com outros instrutores dinamarqueses no SESC Campinas (5 e 6 de novembro) 

e em outras unidades . 

 

- Congressos: Unesp (30/04 a 3/05 de 2009) e 8º Congresso Internacional de 

Educação Física no Peru ( fevereiro 2009) o prazo para envio de trabalhos é 20 de 

Dezembro. As informações dos 2 congressos já foram passadas por e.mail. 

 

- Study Tour IYLE – A Andréa, atravez do LAYC /ISCA está preparando um Study tour 

para os ex-alunos latinos, das escolas da Dinamarca para comemorar os 10 anos de 

atividades desse projeto. Será para participar do Landstaevne 2009, Festival 

Norueguês de Ginástica e ficar alguns dias em Ollerup/Viborg. Em breve maiores 

informações. 

 

- Os dvds do Festival de Ginástica da FEF junho 2008 estão prontos. 

 

http://www.turnfest-congress.de/
http://isca-web.org/english/events/iscastudytour2009
http://www.institutophorte.com.br/livros


 
 

 

 

- Eu trouxe 2 dvds que ganhei de presente do Miroslav Zíko do Festival de Esporte 

para todos realizado em Praga neste ano. Quem quiser copiar está às ordens. 

 

Próximo encontro: 

Devido à sobrecarga de trabalho de todos neste mês decidimos fazer o próximo 

encontro no dia 4 de Dezembro a partir das 10h . Faremos uma parada para 

almoço e retornaremos à tarde. Previsão de término as 16h.  

 

Pauta:  

- Coleção Ginástica em foco : textos universo e fundamentos. 

-  Avaliação do ano e planejamento para 2009. 

 

Elizabeth Paoliello 

 


