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ATA DO ENCONTRO DE 03 DE OUTUBRO  DE 2011 

 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Marco Bortoleto, Rafaela Rodrigues, Laurita Schiavon e 

Helaine Lima  

 

PAUTA:  

 

1. Apresentação da dissertação de mestrado por Rafaela Rodrigues. No próximo 

dia 10 de Outubro as 14h, será a defesa  da dissertação da Rafaela. Hoje ela fez a 

apresentação seguida dos comentários e sugestões dos presentes. 

 

2. Panorama da Ginástica na RMC – aguardar as informações da Nany sobre as 

respostas recebidas dos questionários enviados . No próximo encontro será iniciada a 

análise dos resultados. 

3. Pesquisas Gymnaestrada 2011 

- O Perfil da Delegação Brasileira na Gymnaestrada Mundial 2011 – até o momento 
foram recebidos 12 questionários dos 23 grupos participantes da pesquisa. Será 
solicitado aos pesquisadores que ainda não entregaram os questionários, que 
procurem fazê-lo até dia 15 de Outubro. 
 
- Participação das Américas na Gymnaestrada Mundial 2011 – Lausanne – até o 
momento foi  recebido apenas 1 questionário dos 1 grupos participantes da pesquisa. 
Será solicitado aos pesquisadores que ainda não entregaram os questionários, que 
procurem fazê-lo até dia 15 de Outubro. 
 
- A Gymnaestrada 2011 – artigo informativo sobre o evento. O próximos passos serão 
definidos. 
 
4. Calendário 2º semestre: 

Agosto: 8 – 22 

Setembro: 5 – 19 

Outubro: 3 – (10 – defesa Rafaela)  

Novembro: 7 – 21 

Dezembro: 5 

 

5. Outros assuntos: 

- VI Forum Internacional de Ginástica Geral:  será realizado de 5 a 8 de Julho de 

2012. Estão sendo realizadas as primeiras reuniões para oficializar o evento. Até o final 

de outubro será enviado o primeiro comunicado. 
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- III SIGARC – será realizado na UNESP Rio Claro  nos dia  5 e 6 de Outubro de 2012. 

 

- Site GPG – enviar ao Marco as publicações e atividades realizadas até o momento 

para atualização do site. 

 

- Encontro Corpo 3U – no dia 25 de Novembro os alunos das disciplinas Corpo na de 

Pedagogia da USP, UNESP e UNICAMP se reunirão na FEF no período da noite para 

apresentar as composições coreográficas resultantes dos trabalhos das referidas 

disciplinas. 

 

- Elite Team Viborg – Dinamarca – O grupo de ginástica da escola de Viborg estará 

no SESC  Campinas no dia 22 de Outubro, 21 e 22 no SESC Araraquara  e dia 23 no 

SESC São Carlos para workshops e apresentações. 

 

- Curso de Especialização em Ginástica – será realizado na PUC Belo Horizonte a 

partir de janeiro de 2012. Elizabeth Paoliello ministrará o módulo de Ginástica Geral. 

 

- Grupo Ginástico Unicamp em Buenos Aires – de 5 a 9 de Outubro o GGU estará 

em Buenos Aires para participar das festividades de comemoração de 10 anos do 

Grupo Ginástico Dickens. Farão apresentações e workshops.  

 

 

Próximo encontro dia 7 de Novembro: 

Pauta: 

- Panorama da Ginástica na RMC: checagem e análise das respostas dos 

questionários recebidos 

- Pesquisas Gymnaestrada 2011 - checagem e análise das respostas dos questionários 

recebidos 

 

 

Ata elaborada por Elizabeth Paoliello  – 03 de Outubro de  2011. 

 

 

 


