
 
 

ENCONTROS DE GINÁSTICA GERAL  
 

 
 
 
Apresentação: 
 
Os Encontros de Ginástica Geral fazem parte das atividades preparatórias do V Fórum 
Internacional de Ginástica Geral a ser realizado em Campinas, de 1 a 4 de Julho de 
2010. Este evento é promovido pelo SESC em parceria com a Faculdade de Educação 
Física da UNICAMP e apoio internacional da ISCA – International Sport and Culture 
Association. 
 
Objetivos: 
 
- Difundir a Ginástica Geral nas diversas regiões do estado de São Paulo, possibilitando o 
acesso à informação, à capacitação e oferecendo um espaço de apresentação e 
intercâmbio aos diversos grupos que praticam essa atividade. 
 
- Divulgar o V Fórum Internacional de Ginástica Geral mostrando as possibilidades de 
intervenção da Ginástica Geral nos mais variados ambientes e realidades e estimulando a 
participação neste evento. Informações: www.fef.unicamp.br/forumgg2010 
 
Locais e datas: 
 
20/03/10 – sábado - SESC Bauru -  
25/04/10 – sábado - SESC Santana 
13/05/10 – quinta-feira - SESC Santos 
19/06/10 – sábado - SESC Piracicaba 
 
Público alvo: professores e estudantes de Educação Física e ginastas. 
 
Programação Geral: 
Obs. Os horários poderão ser adequados aos interesses das unidades. 
 
das 10h às 12h – PALESTRA SOBRE O TEMA: “GINÁSTICA GERAL – 
POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO”  



Palestrante: Profa. Dra. Elizabeth Paoliello 
Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da FEF/UNICAMP 
 
das 13h as 16h – CURSOS: 
 
1. Fundamentos da Ginástica Geral 
 
Ementa: O curso fará uma introdução sobre a Ginástica Geral abordando sua concepção, 
características, conteúdos e estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de 
programas de Ginástica Geral 
Profa. Doutoranda Eliana de Toledo 
Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da FEF/UNICAMP 
 
 
2. Composições coreográficas na Ginástica Geral 
 
Ementa: As composições coreográficas constituem-se no resultado da prática da 
Ginástica Geral a ser apresentado ao público. Este curso abordará os principais aspectos 
a serem utilizados no seu processo de criação e apresentação artística. 
Prof. Luciano Truzzi 
Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da FEF/UNICAMP 
 
 
3. A utilização de aparelhos na Ginástica Geral 
 
Ementa: A Ginástica Geral tem como característica marcante a utilização de aparelhos 
tradicionais e não tradicionais da Ginástica em suas composições coreográficas. Este 
curso pretende explorar as possibilidades de utilização dos aparelhos e estimular a 
criatividade para confecção de novos aparelhos e adaptação de objetos disponíveis no 
mercado. 
Profa. Doutoranda Andresa Ugaya 
Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da FEF/UNICAMP 
 
 
Numero de vagas: 50 por curso 
 
 
16h30 – FESTIVAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DA CIDADE E REGIÃO 
 
 
Inscrições gratuitas para todas as atividades do Encontro nas 
respectivas unidades do SESC  
 
 

PROMOÇÃO 

 



 

   

 

 

APOIO INSTITUCIONAL 

 
 
 


