
 

 

GRUPO DE PESQUISA EM GINÁSTICA DA FEF 

 

Ata da reunião de 06 de março de 2008. 

Presentes: Beth, Andrea, Laurita, Marquinho, Giovanna 

Justificativas: Licca. 

 

Lista de presença da disciplina ficará no escaninho da Beth. A disciplina tem 7 

alunas.  

Relatos da Beth sobre a viagem à Praga, reunião do Comitê Executivo da ISCA e 

Frankfurt – Comitê de Ginástica da ISCA.  

-Sugestões para organizarmos Study Tour em 2009 para Alemanha (maio) e 

Dinamarca (julho). O DTB e DGI estão também organizando esses Study 

Tours.  “Moving Kopenhagen”, evento idealizado pelo DGI (Dinamarca) que 

propunha várias formas de praticar ginástica na capital da Dinamarca, 

parece que será cancelado.  

-O Comitê de Ginástica da ISCA está organizando uma base de dados para 

unir os materiais sobre Ginástica para ser inserido em um link no site da 

ISCA.  

-O DGI está pensando em organizar um seminário sobre Fitness para 

crianças para o segundo semestre (Marquinho falou que tem muito disso na 

Espanha).  

-Recomendação sobre organização de festivais, oferecido pelo DGI. A área 

de saúde na ISCA é bastante forte e quem deveria cuidar desse aspecto, o 

comitê de Ginástica?  

-Marquinho sugeriu apresentação de questões sobre Educação Física nestas 

instituições membros da ISCA.  

-Aspectos sobre intercâmbio: que tipo de discussões e formação que 

possuem os monitores que são encaminhados pra cá?  

-Congresso da ISCA em Barcelona com possibilidade de apresentação de 

trabalho (pôster, vídeo-poster e apresentação oral), segundo semestre de 

2008. 

Esses tópicos, juntamente com o e-mail da Cristiane sobre os textos sobre a 

“Ginástica Dinamarquesa”, levaram-nos às seguintes sugestões: 1- Solicitar a 

Crisinha um texto sobre Ginástica Dinamarquesa e 2- Produzir um texto com o 

grupo de pesquisa sobre a diferença entre educador e instrutor.  



 

 

Após essa apresentação fizemos a discussão sobre o texto “Fundamentos da 

Ginástica. Demos uma boa avançada, porém temos muito o que fazer ainda. 

Voltaremos a este texto no próximo encontro e também teremos o texto “O 

Universo da Ginástica”. 

Solicitamos o envio das REFERÊNCIAS dos 10 artigos mais importantes de sua 

produção com urgência pro Marquinho. 

Solicitamos a lista de professores de Ginástica, versão mais atualizada, com o 

Marquinho e/ou com a Licca.  

Próximo encontro dia 27 de Abril às 14hs na sala do Grupo de Pesquisa (Sala da 

Beth) na FEF. Assuntos pendentes para o dia 27/04: participação no II Congresso 

Nacional de Ginástica Geral – SBGG 

(http://www.ginasticageral.com.br/congresso.html); Futuro do grupo de Pesquisa – 

permanência ou não na Unicamp; Texto “Fundamentos da Ginástica” para finalizar 

e texto “O Universo da Ginástica” também para finalizar, demos a data limite para 

início de Abril. 

 

Escrita por: Andrea Desiderio 

 

http://www.ginasticageral.com.br/congresso.html

