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ATA DO ENCONTRO DE 22 DE AGOSTO DE 2011 

 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Marco Bortoleto, Rafaela Rodrigues e Helaine Lima  

Faltas Justificadas: Eliana de Toledo, Andréa Desidério e Laurita Schiavon. 

 

PAUTA:  

1. Panorama da Ginástica na RMC 

O projeto revisado pelo Marco e enviado ao CNPq foi por ele comentado e destacada a 

necessidade de enriquecer a fundamentação teórica, para futuramente ser enviado a 

outra agencia de fomento, para outras etapas do projeto. Decidimos dar andamento à 

coleta de dados independentemente da resposta do CNPQ e terminar a pesquisa desta 

etapa até o final do ano. 

Segue em anexo o projeto para a leitura e sugestões de melhoria do texto. 

Nany irá complementar com autores/trabalhos sobre formação docente;  

Sugestão de leitura do texto da Carmen Lucia Soares ”Da arte e da ciência de 
movimentar-se: primeiros momentos da ginástica no Brasil no livro: História do Esporte 
no Brasil de Vitor Andrade de Melo, UNESP, 2009. 
 

Foi atualizada a lista de contatos das 12 universidades da RMC e revisado o 

questionário para os coordenadores. Foi elaborado um texto introdutório para o e.mail 

enviado individualmente aos coordenadores, com o questionário em anexo. 

 

O prazo para devolução do questionário foi dia 31 de Agosto. Faltou apenas enviar à 

Unip pois não conseguimos o e.mail do coordenador. A Rafala vai conseguir o contato 

e o Marco enviará. 

 

Solicitamos o contato dos professores responsáveis pelas disciplinas de ginástica. 

Desta forma poderemos enviar em seguida o questionário dos professores. 

2. Pesquisas Gymnaestrada 2011 

Durante a realização da Gymnaestrada 2011 em Lausanne foi decidida a realização de 

3 pesquisas pelo grupo de pesquisadores presentes no GGU: Beth, Marco, Larissa, 

Andresa, Andrea, Mauricio, Arthur, Carol, Nany, Beto e Michele a saber: 

 

- O Perfil da Delegação Brasileira na Gymnaestrada Mundial 2011 – dados 
coletados dos técnicos responsáveis pelos grupos participantes. 
Será enviado um e.mail a todos os pesquisadores com informações e orientação 
 
- Participação das Américas na Gymnaestrada Mundial 2011 – Lausanne – dados 
coletados dos chefes de delegação dos países participantes.  
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A Daniele fará a tradução do questionário para o Inglês e a Teresa para o Espanhol 
Será enviado um e.mail a todos os pesquisadores com informações e orientação 
 
- A Gymnaestrada 2011 – artigo informativo sobre o evento. O próximos passos serão 
definidos. 
 
3. Calendário 2º semestre: 

Agosto: 8 – 22 

Setembro: 5 – 19 

Outubro: 3 – (10 – defesa Rafaela) – 17 

Novembro: 7 – 21 

Dezembro: 5 

 

 

Próximo encontro dia 5 de Setembro: 

Pauta: 

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

coordenadores e envio dos questionários dos professores 

- Pesquisas Gymnaestrada 2011 

 

Ata elaborada por Elizabeth Paoliello e Helaine Lima – 22 de Agosto de 2011. 

 

 

 


