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ATA DO ENCONTRO DE 09 DE SETEMBRO DE 2010 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Rafaela Guerra, Eliana de Toledo, Andréa Desidério, Laurita 

Schiavon, Helaine Lima, Kizzy Antualpa. 

Ausências justificadas: Thaís Gonçalves, Lívia Pasqua. 

Obs.  Estão justificadas as ausências neste semestre de Marco Bortoleto(pós-doutorado em 

Portugal) e Giovanna Saroa ( aula na Pucc na quinta-feira). Não serão mais colocados em 

ausências justificadas a partir desta ata. 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais; 

2. Seminário de Ginástica (22 de setembro); 

3. Próximo Seminário de Ginástica (21 de outubro); 

4. Projeto “Panorama da Formação em Ginástica em IES do Brasil” 

 

1. Informações e assuntos gerais 

• Solicitar ao Maurício e à Lívia que unam as apresentações dos Seminários de Ginástica 

para enviar ao Marco para que seja colocado no site do grupo; 

• Marco Bortoleto  foi convidado a escrever o módulo referente a Ginástica no Curso de 

Especialização em EF – REDEFOR – curso de Educação à Distancia (Unicamp) para professores 

que terá inicio em outubro 2010 atendendo 300 professores da rede. No próximo semestre 

pretende ser estendido a 700 professores.  A professora Elizabeth Paoliello contribuiu no tema 

referente à GG. Ao final desse primeiro curso os textos serão disponibilizados ao GPG para 

analise . 

• Está aberto o concurso para tornar-se avaliador do MEC nos Cursos de Ed. Física (para 

doutores em Ed. Física) – ver site do MEC; 

• Helaine contou sobre sua viagem ao México, na qual representou o Comitê de Jovens da 

ISCA; 

• 06 de novembro de 2010: Copa Imagynação – 10 anos de Imagynação. 

• Forum Brasileiro de Ginástica – Santos – 14 a 17 novembro – quem tiver mais 

informações sobre inscrição deve repassar ao grupo. 

• Licca e Lau farão uma apresentação da tese para o grupo 
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2. Seminário de Ginástica – 22 de Setembro 2010 

• Coordenação geral: Laurita 

• Das 14h às 15h – Palestra “Ginástica na Dinamarca” - na sala da Congregação, das 15 as 

17h – oficina de airtrack – Ginasinho QC3 

• Está sendo divulgado através do mailing (Livia) do Fórum e em Noticias on Line; 

• Luciano Truzzi – verificar se ele poderá fazer a tradução; 

• Livia: Fazer cartazes para divulgar na FEF e sinalização no dia 

• Thais: coordenar as inscrições pelo e.mail do grupo. Encerram dia 21 as 12h.  

• Kizzy e Mauricio – certificados - Acompanhar a confecção e entregar no dia do 

seminário.  A Thais vai informar à Codesp ( Emerson) com antecedência o texto do certificado e 

os nomes .  

• Café: Laurita 

• Fazer um checklist com todas as necessidades (para próx. Encontro) – responsável: 

Helaine. 

 

3. Próximo seminário- 21 de Outubro 2010 

• Duas palestras: Primeiro convidado: prof. Odilon . Segundo convidado: sugestões: profa. 

Carmen Soares; 

• Eliana: fazer os convites e definir os temas com ambos convidados. Vai pedir ao Luciano 

que faça o folder  com logo menor e mais espaço para as informações. 

 

4. Projeto Panorama da Formação em Ginástica nas IES brasileiras- Foi discutida a 

continuidade da pesquisa a partir dos resultados obtidos pela Flora em sua IC. Ela forneceu os 

documentos utilizados para a consulta do grupo. A Kizzy encaminhou por e.mail a todos. 

Foi discutida a possibilidade de submeter o projeto novamente para financiamento. A Laurita 

destacou que há uma linha de fomento no Ministério do Esporte. 

Foi feita a leitura dos objetivos da pesquisa e discutidos os próximos passos: 

Plano de ações: 

- revisar o projeto para ser enviado aos órgãos de fomento – LAURITA (até 17/09). 

- leitura do projeto original e IC da Flora - TODOS; 

- revisar a carta convite a ser enviada aos coordenadores e professores  – ELIANA (até 17/09); 
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- reenviar o convite para os coordenadores que não responderam ao primeiro envio (com cópia 

para professores que estão no cadastro)) - caso não haja uma resposta significativa dos 

coordenadores, utilizar outros meios para contatar as instituições – sugestão: carta; telefone – 

responsável: RAFAELA (até 17/09) 

- aprimorar os questionários ( coordenador e professor), a partir do piloto – KIZZY e NANY (até 

17/09); 

- enviar o questionário para os coordenadores que já responderam – ANDRÉA (após dia 17/09) 

- enviar o questionário para professores que já foram indicados pelos respectivos 

coordenadores LÍVIA  ( após dia 17/09). 

 

5. Tarefas gerais: 

• Maurício e  Lívia: reunir a programação e as apresentações dos Seminários de Ginástica 

do 1º semestre e  enviar ao Marco para que seja colocado no site do grupo; 

• Todos os membros do GPG : mandar para o Marco as atualizações de sua produção para 

serem inseridas no site do grupo 

• Mauricio – camisetas do GPG para serem usadas no Forum Brasileiro de Ginástica – 

Santos – 14 a 17 novembro 

• Helaine: Fazer um checklist com todas as necessidades para se organizar um Seminário 

de Ginástica  (para próx. Encontro)  

 

5. Cronograma dos encontros: 

Agosto: 12 – 26 

Setembro: 9 – 22 (Seminário de Ginástica) 

Outubro: 7 – 21 (Seminário de Ginástica) 

Novembro: 4 – 18 

Dezembro: 2 - 16 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: 07 de outubro de 2010 as 14h. 

 

Ata elaborada por Lima e Paoliello - 09 de setembro de 2010. 

 

 


