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ATA DO ENCONTRO DE 19 DE MARÇO DE 2009 

 

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

Luciano Truzzi, Rafaela Guerra  Maurício Oliveira e Pedro Emmanoelli. 

Ausências Justificadas: 

PAUTA: 

1. informações e assuntos gerais 

- Fórum 2010 – será marcada uma reunião com Evandro do SESC para continuidade a 

organização e envio do primeiro comunicado. Marquinho vai entregar proposta no DEM para 

aprovação. 

 

- Convite para homenagem a Danilo Santos de Miranda diretor regional do SESC São Paulo 

hoje na Câmara Municipal as 20h30 . Ele receberá o título de Cidadão Campineiro. Após o 

evento haverá um coquetel no Casarão. O grupo de Pesquisa está convidado.  

 

- Foi enviado um exemplar do livro GG experiências e reflexões para o Ministério do 

Esporte. Em conversa com a representante do ministério em Bertioga foi feita a sugestão de 

incorporar programas de GG no Ministério ( 2º Tempo) e foi colocado o Grupo de Pesquisa a 

disposição para contribuir. 

 

- Todos devem atualizar o cadastro no CNPQ e os novos membros devem cadastra-se. 

 

- Artigo sobre a produção em Ginástica na FEF – foi aceito pela  revista Conexões com 

pedido de algumas alterações. 

 

- O relatório da viagem do GGU a Colômbia em Agosto de 2008 está pronto e disponível 

para consultas. 

 

- Fórum Virtual Esporte para Todos  - ISCA – LAYC – SESC 

http://www.esporteparatodos.org/ . Está bastante interessante. 

- Boletim eletrônico do grupo de Pesquisa. Sugestões de nome podem ser mandadas para 

Beth ou feitas no próximo encontro. 

- Faefestival – Festival da Puc – maio ou junho de 2009. 

- As atas dos encontros serão disponibilizadas no site do grupo na FEF  

http://www.unicamp.br/fef/indexnew.htm 

 

- ISCA Newsletter 75 Março 2009 – enviada a todos e disponível no site www.isca-web.org  

- LAYC – ISCA Latin America Youth Committee – Nany e Pedro são os novos representantes. 

Andréa foi responsável por esse cargo de 2003 a 2009. 

 

 

2. Apresentação da pesquisa “ A pratica da Ginástica na Região Metropolitana de 

Campinas” projeto de iniciação científica desenvolvido pelo Pedro Bellini Emmanoelli, 

http://www.esporteparatodos.org/
http://www.unicamp.br/fef/indexnew.htm
http://www.isca-web.org/
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orientação Elizabeth Paoliello. A apresentação foi bastante interessante e  suscitou varias 

considerações por parte do grupo, que certamente contribuirão para novos trabalhos. 

 

3. Retomada do projeto enviado ao CNPq . Ficou definido que o referido projeto será 

considerado como projeto coletivo do grupo e deverá ser colocado no cnpq como projeto em 

andamento.  Será encaminhado para a Comissão de Ética ( Marquinho e Maurício) . será 

submetido à FAPESP para financiamento. No próximo encontro será definida a estratégia e 

cronograma para iniciar  a coleta de dados ( Cadastro dos professores de todas as Ginástica 

das Faculdades brasileiras). 

 

4. Discussão do termo Ginástica para Todos (FIG) com objetivo de produzir um artigo a 

ser publicado pelo grupo. Foi iniciada a discussão que deverá ter continuidade no próximo 

encontro. 

 

** Foi comemorado o aniversário do Marquinho com direito a bolo, doces e sucos. 

Parabéns! 

 

5. Próximo Encontro: 

 

14h as 14h30 – informações e assuntos gerais 

 

14h30 as 15h – apresentação da dissertação de Mestrado elaborada pela Andréa Desidério 

intitulada: Qualidade de Vida e Ginástica Geral sob a orientação do Prof. Gustavo Luís 

Gutierrez .Defendida em 26/2/2009. 

 

15 as 16h – discussão do termo Ginástica para Todos (FIG) com objetivo de produzir um 

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

 

16h as 17h – 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 

 

Ata elaborada por Paol iel lo  -30 março 2009 

 

 

 

 


