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ATA DO ENCONTRO DE 14 DE MAIO DE 2009 

 

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

Luciano Truzzi, Rafaela Guerra e Marina Guzzo. 

Ausências Justificadas: 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 

 E-mail de agradecimento do prof. Pere Lavega por ter estado com o grupo de 

pesquisa; 

 Seminário “Infância e lazer na formação do Cidadão Ativo” foi bastante interessante, 

falou-se sobre incentivo de práticas esportivas para crianças. Foi entregue um CD com 

textos no Power Point com os conteúdos do Seminário; 

 Na próxima semana, de segunda à sexta-feira: cadastro para uso de wireless em 

notebooks, das 9h às 16h na FEF, Unicamp (vagas limitadas: 250); 

 A Milagros (que está no Peru) irá participar do GPG através do Skype; 

 Andreza Ugaya passou em 2º lugar no concurso que prestou na Universidade da 

Chapada da Diamantina e Rafael Madureira em 1º lugar, na disciplina de dança; 

 Indicação de leitura do livro recentemente publicado em inglês: BONDE, Hans. 

Gymnastics e Politics - Niels Bukh and Male Artistics.  Museum Tuscalanun Press, 

Dinamarca: 2008. 

 Foi publicado na última edição da revista da Educação Física da UEM, o artigo de 

Marco Bortoleto e Maurício Oliveira: “O processo de evolução do Código de Pontuação da 

Ginástica Artística Masculina” (acesso pelo link: 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/issue/view/307/showToc) 

 No dia 03 de junho de 2009 acontecerá o III FAEFESTIVAL – PROGIINS, na 

Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas, às 9h e às 20h; 

 Marco Bortoleto está organizando o livro: Introdução à Pedagogia do Circo II, no qual 

Heber e Danilo publicarão um capítulo sobre Roda Ginástica; Rafaela também participará 

com um capítulo sobre Rodas a ser publicado num livro organizado pela Vilma e Licca. 

 Rafaela está aguardando o envio da lista de publicações dos integrantes do GPG para 

serem disponibilizadas no site; 

 Foi decidido o logo do GGU 20 anos e as camisetas já estão sendo feitas; 

 O prof. Marco comunicou que há uma verba para Projetos de R$ 10.000,00, pela 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC), devendo ser enviado até 30-05 

um projeto para aprovação. O projeto de interesse do GPG é relativo ao curso de formação 

de professores da rede Estadual, com o tema „ginástica geral‟, além de um Festival de 

comemoração de 20 anos do GGU; 

 O Projeto „Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino Superior 

Brasileiras‟ foi enviado ao Comitê de Ética. Foram solicitadas alterações e informações que 

serão enviadas a seguir; 

 A página da web do GPG está pronta, necessitando de mais informações a serem 

enviadas para atualização desta; 

 O prof. Marco possui uma página na internet, que contém informações sobre circo e 

ginástica: www.bortoleto.com; 

 Marina Guzzo está transformando sua tese de doutorado em livro, cujo tema é: Risco 

como estética- corpo como espetáculo; 

http://www.bortoleto.com/


 

 2 

 Será necessária a formação de uma comissão para a organização das comemorações 

do GGU 20 anos. 

SOBRE O V FÓRUM INTERNACIONAL DE GINÁSTICA GERAL: 

 Ficou definida a data de 01 a 04 de julho de 2010; 

 Foi feita uma reunião ente Beth Paoliello e Evandro Ceneviva, gerente do SESC 

Campinas, sendo elaborado o 1º Boletim informativo; 

 A Marina Guzzo fez um convite para fazer um „Encontro Pré-Fórum‟ no SESC 

Pinheiros ou em outra unidade em São Paulo, no período de março a maio de 2010; 

 Está previsto um grande festival escolar em maio de 2010. 

 

 

2. Apresentação do projeto de mestrado de Rafaela Guerra “Roda Ginástica, uma 

modalidade a ser descoberta no Brasil”: 

Este é o projeto está sendo desenvolvido no programa de mestrado em Educação Física da 

FEF, orientado pelo prof. Marco Bortoleto. A apresentação levantou muitas questões 

interessantes sobre as possibilidades de desenvolvimento de estudos a respeito da Roda 

Alemã, que é uma modalidade recente e ainda pouco explorada no Brasil. 

 

3. Próximo Encontro: 28 de maio de 2009, às 14h. Pauta: 

- Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino Superior – definir 

ações e cronograma 

- Texto de qualificação do Maurício – discussão – será enviado com antecedência por e.mail 

 

 

                

Ata elaborada por Lima e Paoliello  - 28 de Maio de 2009. 


