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ATA DO ENCONTRO DE 02 DE ABRIL DE 2009 

 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Marco Antonio Bortoleto, Andréa Desidério, Helaine Lima, 

Luciano Truzzi, Rafaela Guerra e Maurício Oliveira. 

Ausências Justificadas: Eliana Ayoub 

PAUTA: 

1. Informações e assuntos gerais 

 o site do grupo  no CNPq está atualizado, o nome foi alterado para Grupo de Pesquisa em 

Ginástica; As linhas de pesquisa são: História da Ginástica, Pedagogia da Ginástica e 

estudos da Ginástica; Os integrantes do grupo devem checar em que linha (s) de pesquisa 

estão e solicitar a Beth mudanças caso sejam necessárias 

 Arthur e Tabata do GGU irão para Ollerup em agosto de 2009 

 Confecção de cartão de visita para os integrantes do GPG; filipeta com informações 

(definir quais), assinatura eletrônica nos e.mails; Enviar os seus dados para o Luciano para 

que ele faça uma assinatura para cada integrante. 

 Nome sugerido e adotado para o boletim: “Cambota”. Luciano Truzzi irá colaborar com a 

diagramação. Enviar para Beth sugestões de assuntos para serem inseridos no boletim ex: 

noticias, eventos, cursos, palestras, vídeos, etc. enviados com os devidos links e ou 

imagens; 

 Atualização do site do GPG na FEF: Todos que ainda não o fizeram: devem enviar uma 

foto, resumo do currículo, lista de publicações e resumo das dissertações ou teses de 

mestrado ou doutorado. Será atualizado o inventário da produção das pessoas que já 

fizeram parte deste Grupo de Pesquisa, dos atuais integrantes e dos que estão afastados 

neste semestre: responsável Rafaela. Criar no site do grupo um espaço para deixar 

registrados os ex-membros; 

 Profa. Nana irá retornar aos encontros do grupo no mês de maio; 

 Início das vendas dos ingressos para o espetáculo Quidam do Le Cirque Du Soleil; 

 Há 10 pessoas inscritas para o concurso da FEF nas  disciplinas de ginástica e dança, que 

acontecerá em maio; 

 Há vários concursos que estão sendo abertos em Universidades federais e estaduais, 

sendo que algumas federais aceitam mestres; 

 Profa. Myriam Nunomura será transferida para o Campus de Ribeirão Preto, abrindo uma 

vaga para a disciplina de Ginástica na Faculdade de Esportes da USP de São Paulo; 

 Indicação de leitura: Priscila Regina Lopes, sobre motivação e ginástica na escola 

(dissertação de Mestrado); Soraya Carvalho: UCB: Mídia e ginástica artística; 

 

 Comitê de Ética: o prof. Marco fez as devidas alterações para que o projeto “Perfil da 

Formação em Ginástica das Instituições de Ensino Superior Brasileiras”, Mauricio vai ajudar 

nesse processo. 

 A aluna Lívia demonstrou-se interessada em fazer a Iniciação Científica, contribuindo 

com o Projeto acima; 

 O artigo sobre a produção em Ginástica na FEF foi aprovado pela revista conexões (on 

line); 

 Andréa finalizou o curso de corte e costura e está aberta a sugestões e encomendas 

especialmente figurinos para apresentações; 

 Maurício ficou responsável por reservar e preparar a sala de reuniões do grupo a cada 15 

dias. 
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2. Apresentação da dissertação de mestrado de Andréa Desidério “Ginástica Geral 

e Qualidade de Vida: possíveis aproximações”, sobre orientação do prof. Dr. Luís 

Gustavo Gutierrez. A apresentação foi muito interessante e incitou algumas discussões 

sobre alguns termos e sua subjetividade de interpretações, tais como: qualidade de vida e 

ginástica geral.  

 

3. Artigo sobre Ginástica para Todos:  

o Elaborar um roteiro para começar a estruturar o texto; 

o Discussões: impacto da alteração do termo; a origem dos termos GG ou GPT; uma 

retrospectiva histórica, a subordinação à FIG;  

o Momento de reafirmar a proposta de GG do GGU/GPG e o seu entendimento sobre esse 

fenômeno.  

o Falar sobre a GG/GPT no âmbito internacional e as organizações que a desenvolvem. 

Sem a influencia da FIG. Os festivais internacionais como Turnfest, Landstaevne, a realizade 

em outros países, o numero de participantes, a diversidade. 

o Abordar a questão da  competição e da demonstração na GG; 

o Para concretizar a reflexão individual sobre o tema e dar subsídios para o artigo, foi 

definido que cada integrante deverá  escrever uma lauda, sobre a pergunta norteadora: 

“Qual a sua opinião sobre a mudança do nome GG para Ginástica para Todos, 

proposta pela FIG?”. Este texto deve ser enviado ao Luciano até dia 13 de Abril , para 

que seja publicado em seu blog. 

 

 

4. Proposta Geral para realização dos Seminários de Ginástica: 

Realização do primeiro seminário em maio, no SESC, com uma mesa redonda composta por 

3 pessoas para falar sobre um tema 

Lançamento do livro de GG 

Lançamento do Boletim Cambota 

Apresentação de GG 

Importância em valorizar os integrantes do grupo, no sentido de compor a mesa com 1 dos 

integrantes  

Essa proposta será discutida no próximo encontro. 

 

 

 

5. Próximo Encontro: 23 de abril de 2009 as 14h. 

 

14h as 14h30 – informações e assuntos gerais 

 

14h30 as 15h – apresentação do projeto de Pesquisa da Nany (Helaine Lima) aprovado pelo 

programa de mestrado da Puc. 

 

15 as 17h  

                – discussão do termo Ginástica para Todos (FIG) com objetivo de produzir um 

artigo a ser publicado pelo grupo. Definição de um roteiro. 

 

                 – Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras.  Definição da  estratégia e cronograma para iniciar  a coleta de dados ( 

Cadastro dos professores de todas as Ginástica das Faculdades brasileiras). 

 

                   - Pesquisa sobre a produção da FEF  referente a monografias de graduação e 

especialização. Definição da  estratégia e cronograma para iniciar  a coleta de dados. 
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                   - Proposta  para realização dos Seminários de Ginástica  

 

 

Ata elaborada por Lima e Paol iel lo  - 10 de Abri l  de 2009 

 


