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ATA DO ENCONTRO DE 16 DE JULHO DE  2009 

Presentes: Marco Bortoleto, Elizabeth Paoliello, Maurício Oliveira, Licca Toledo, Laurita 

Schiavon, Flora Gandolfi e Rafaela Guerra. 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 

 

Marco:  

- Intensivão GGU: 
De 27/07 a 31/07  19h às 21h 

Sessão de fotos será quarta ou sexta-feira 

Talvez o Marquinho consiga um curso de trampolim de 4 horas de tarde, para um dos dias. 

- Entrevista 20 anos do GGU: jornal da Unicamp - 3 programas sobre o grupo, de 25 

minutos. 

Tentar marcar uma das 3 entrevistas para a um dia de treino. 

Definir os temas, quais as pessoas que vão dar a entrevista, as datas e entrar em contato 

para agendar. 

- Lista do INEP, das Universidades brasileiras - Mau, Nani, Lú, Déia e Rafa: trazerem 

as suas partes prontas para a próxima reunião. 

- Congresso Internacional de Ginástica em Portugal - Ciências na Ginástica e 

Actividades Acrobaticas 23 - 25 outubro/ 2009 

Link do congresso: http://icgymnastics-ing.webnode.com// 

Prazo para a entrega de trabalhos foi prorrogado até 6 set. 2009. 

O Marquinho vai ser moderador de uma mesa e se propôs a levar os trabalhos de quem 

queira apresentar, para maiores informações entrar em contato com ele.  

-  Fórum GG 2010 e SIGARC 2010: 

Trazer para próxima reunião os projetos do Simpósio e do Fórum para serem debatidos e 

finalizados.  Objetivo: entrar com o pedido de financiamento FAPESP/CNPQ/SESC entre 

agosto e setembro. 

- Marco participou do Curso de Trampolim com Sergio Bastos em Recife. Contato 

estabelecido com o Prof. Jorge Bezerra - UPE. 

 

Beth: 

- Participou do Landstaevne em Holbaek /Dinamarca de 2 a 5 de Outubro. Passou 

informações gerais sobre o evento. 

- Comemorações GGU 20 anos – segue projeto em anexo 

- Fórum GG 2010 

- IYLE – 2 alunos da FEF irão em agosto para a Dinamarca para participar do International 

Youth Leader Education por 4 meses. Mais 9 brasileiros de outras instituições, 1 uruguaio, 3 

argentinos e 2 costaricenses. 

 

Laurita: 

- Miguel chega em Agosto 

- participou de um programa nacional de capacitação do SESC nacional (EAD) com o 

tema ginástica. O programa foi gravado em vídeo e transmitido para todos os SESCs no 

Brasil. A Laurita vai doar uma copia para o acervo do grupo. 

 

Mauricio: 

- falou sobre a qualificação realizada dia 1 de julho 

- informou que saiu um artigo seu e do Marco na revista Motriz 

 

http://icgymnastics-ing.webnode.com/
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Licca; 

- comprou o domínio giminica.com.br e pede indicações de artigos, teses, ICs, 

monografias, dissertações e outros,  para atualização da base de dados. 

 

 

2. Ginástica Geral de Competição – a Beth apresentou informações sobre a Ginástica 

Geral de Competição “ Rendezvous of the best” obtidas em Frankfurt durante o Deutches 

Turnfest realizado de 30 de maio a 5 de Junho de 2009. Ela participou de uma palestra feita 

pela profa. Ilona Gerling do DTB – Federação Alemã de Ginástica. Trata-se de um programa 

de competição de grupos de GG. Ela ofereceu uma copia do material recebido. Foi discutido 

o tema e proposto a criação de um artigo sobre o tema. 

 

3. Decisões e Próximos Passos: 

 

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

Brasileiras: O levantamento foi feito por Andréa, Luciano, Nany Rafaela e Maurício e será 

apresentado no próximo encontro.  Flora vai apresentar a carta a ser enviada aos 

professores 

 

- Maurício: enviar no e-mail do grupo a lista de títulos dos livros cotada e enviar o vídeo 

completo da Cláudia. 

 

- Fórum GG 2010 e SIGARC 2010: Trazer para próxima reunião os projetos para serem 

discutidos e preparados para pedir financiamento 

 

- Escrever um artigo sobre a GG de competição – nome indicado: Beth 

 

- O CREF comemora neste ano o “Ano da Educação Física Escola” – foi sugerido que o GPG 

se posicionasse e escrevesse um pequeno artigo sobre o tema para sair no jornal da 

entidade (Porque a Ginástica não está na escola, quais os desafios, propostas...). nome 

indicado: Claudia Bertolini 

 

- Texto sobre Ginástica para Todos. A partir das discussões no grupo e dos textos 

escritos por alguns integrantes que estão disponíveis no blog do Luciano, escrever um texto 

para publicação. nome indicado: Luciano. 

 

- CEV – lista de discussão de Ginástica – entrar no CEV e verificar quem administra a lista, 

quem é a comunidade, divulgar o endereço do grupo, mandar informações sobre o livro de 

GG. nome indicado: Andréa 

 

- Coleção/ Ginástica em Foco: Beth propôs um novo encaminhamento para a Coleção e 

deverá encaminhar as orientações.  

 

 

- Cronograma para segundo semestre a ser aprovado na próxima reunião: 

 

Agosto: 20 

Setembro: 3 – 17 

Outubro -1 – 15 – 29 

Novembro – 12 – 26 

Dezembro - 10 

 

 

Próximo encontro: dia 20 de Agosto 
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Ata elaborada por Flora Gandolfi e  Elizabeth Paoliello  


