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ATA DO ENCONTRO DE 27 DE MAIO DE 2010 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Marco Bortoleto, Helaine Lima, Larissa Graner, Andréa Desidério, 

Lívia Pasqua e Thaís Gonçalves. 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 

 

Beth: comenta sobre a exposição “Corpos” na Oca, Parque Ibirapuera – SP, a mostra 

reúne espécimes em pose de atletas e um acervo de 250 órgãos reais. 

Thaís: comenta sobre a viagem à Bulgária de seu Grupo de Ginástica Estética – Regatas –

Campinas - 8 de junho de 2010 

 

2. Sobre Festival de Ginástica – Dia do Desafio 26/05/10 – Ginásio do Taquaral Campinas 

 

A avaliação foi positiva, o festival foi bem organizado, tanto previamente, no momento 

de marcações dos grupos quanto no momento do Festival.  

A rotunda e o linólio fizeram diferença no momento das apresentações, demonstram 

organização do evento além de valorização de cada coreografia. 

Acreditamos que poderíamos divulgar melhor este evento, muitas pessoas chegaram lá 

porque ouviram ruídos, e moravam perto. Uma faixa já melhoraria a divulgação. Também 

poderíamos ter usado o espaço dos Seminários de Ginástica e cartazes para alunos na FEF. 

Não foi pensado em quem faria a locução do festival. 

Foi lamentável o esvaziamento ao final do Festival, pois consideramos importante para 

a formação das crianças e dos grupos o fato de contemplar e conhecer os outros trabalhos, 

uma forma de educação do olhar. 

 

3. Sobre os três festivais do V FIGG 

 

Não poderão ser realizados no Ginásio do Taquaral, pois será reformado. 

Possivelmente serão realizados no Clube Regatas ou no Tênis Clube. 
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4. Sobre o Seminário de Ginástica – Ginástica Geral 20/05/2010 

  

Avaliação positiva, bem estruturado, porém não foi discutido um dos propósitos do 

seminário, que seria a polêmica de competitividade na GG, ficando mais focado apenas em 

conceitos. Além disso os convidados não foram solicitados com antecedência. Não houve 

muito tempo para a discussão. 

Os três convidados foram interessantes, mas para os próximos seminários seria ideal 

se tivéssemos menos convidados, para deixar o tempo de debate maior. 

Foi o seminário com o maior número de participantes. (aproximadamente 80). 

Os vídeos foram interessantes como documentos e como ilustração do evento. O 

sorteio de brinde também traz um diferencial ao evento. 

Quanto à entrega de certificados seria melhor que fosse realizado fora da sala de 

congregação, para evitar o tumulto ao final do evento. 

Questões, idéias e conceitos discutidos nos Seminários podem ser mais 

intensamente discutidos nas reuniões do GPG. 

O grupo de pesquisa mais uma vez teve um papel importante na organização do 

Seminário. 

  

5. Sobre V FIGG  

Recebemos do SESC 30 bolsas para participação no Fórum, a serem distribuídas para 

membros do GGU e pesquisadores de Ginástica. 

 

6. Sobre andamento do GPG 

Discutimos sobre os rumos do GPG, como procederemos em relação à realização de 

seminários e produção de pesquisa.  
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Calendário 2010 

1S/2010 2S/2010 1S/2011 2S/2011 1S/2012 2S/2012 

VFIGG 

 

10/06/2010  

Apresentação 

e discussão 

do Panorama 

– Flora e 

grupo 

 

Discussão e 

determinação 

de comissão 

organizadora 

e 

palestrantes 

dos 

seminários 

Relatório 

Fórum 

 

Apresentação 

Dissertação 

de Mestrado 

Nany 

Kizzy 

Apresentação 

Panorama 

Flora 

2 Seminários 

1ª. quinzena 

de setembro  

(Lau e x) 

1ª. quinzena 

de novembro 

(Licca e x) 

 

2 Seminários 

 

2 Seminários 

 

2 Seminários 

 

2 Seminários 

 

 

Próximo Encontro: 10 de junho de 2010. 

 

Ata elaborada por Pasqua e Paoliello - 27 de maio de 2010. 


