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ATA DO ENCONTRO DE 18 DE JUNHO DE 2009 

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

Luciano Truzzi, Maurício Oliveira e Rafaela Guerra. 

Ausências Justificadas:  

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 

 Elizabeth participou do Deutches Turnfest 2009 em Frankfurt de 30 de maio a  5 de 

julho e trouxe informações sobre o evento, mostrou os programas, informou que houve 65 

mil inscritos, 600 workshops nas áreas de fitness e wellness, além de um Congresso “Facing 

new challanges”; a próxima edição do evento será em Leben, de 12 a 25 de maio de 2013; 

 A próxima Gymnaestrada, será em Lausanne, Suiça, de 10 a 16 de julho de 2011; 

 Convite para o congresso da ISCA: “Move 2009 World Congress”, de 21 a 24 de 

outubro de 2009, em Copenhagen, Dinamarca; esta aberta a inscrição para trabalhos em 

forma de pôster, vídeo pôster e apresentação oral. www.move2009.org  

 Beth participou de um curso/camp sobre montagem de coreografias em Frankfurt, no 

qual recebeu material sobre a Ginástica Geral Competitiva. Este material será apresentado 

ao GPG no próximo encontro para conhecimento e discussão sobre o assunto; 

 Será iniciada a digitalizaçao dos vídeos do Acervo do Grupo de Pesquisa em Ginástica; 

 Foi muito interessante o Fórum Permanente de Extensão, que aconteceu no dia 10 de 

junho, na UNICAMP. Várias pessoas do GPG participaram do evento; 

 Festival Interno de Ginástica da FEF, dia 01 de julho, às 19h, no ginásio; 

 Na primeira semana de julho, haverá em Recife um Curso de Trampolim Acrobático, 

com Wellinton, integrante do Cique Du Soleil; 

 O concurso para disciplinas de Ginástica da Faculdade de Educação Física da UNICAMP 

será em agosto de 2009. 

 

2. Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras: 

O grupo iniciará as ações sobre o projeto, de acordo com as etapas a seguir:  

- Levantamento do cadastro das Instituições e seus coordenadores; 

- Levantamento do cadastro dos docentes destas instituições que ministram disciplinas 

gímnicas. 

1ª FASE 

06/2009 

2ª FASE 

08/2009 

3ª FASE 

09/2009 

4ª FASE 

12/2009 a 03/2010 

Levantamento de 

cadastros de: 

- IES 

- Coordenadores 

- Professores de 

Ginástica 

Aplicação do 

questionário Piloto 

para Coordenadores 

e Professores 

Aplicação do 

questionário para 

Coordenadores 

Aplicação do 

questionário para 

Professores 

Link para cadastro das IES: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/curso.stm   

Link para informações das IES:  

http://www.mundoeducacaofisica.com/graduacao/lists/lists/index.html 

 

 

O levantamento foi feito por Andrea, Luciano, Nany Rafaela e Maurício e será apresentado 

no próximo encontro 

 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/curso.stm
http://www.mundoeducacaofisica.com/graduacao/lists/lists/index.html
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3. Próximo Encontro – dia 2 de julho 2009 

- apresentação e discussão sobre a Ginástica Geral competitiva   

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

Brasileiras – apresentação do levantamento das IES e continuidade do trabalho: 

 

 

 

Ata elaborada por Lima e Paoliello - 18 de junho de 2009. 


