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Assunto (Pauta) 

Poema  
 
“E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais de ouro; 
E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés de uma 
roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. 
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como 
chama de fogo; 
E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, 
e a sua voz como a voz de muitas águas. 
E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o 
seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 
E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: 
Não temas; Eu sou o primeiro e o último; 
E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves 
da morte e do inferno. 
Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer; 
O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete 
estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais, que viste, são as sete igrejas”.  
 
Apocalipse 1:12-20 

Apresentação do livro "Cultura corporal Burguesa: história e sistematizações pedagógicas" 
(Gome-da-Silva, 2012) 
 

Apresentação do 5º cap. livro: Jogo da cultura (Djavan) 
 
Atualização do cadastro dos membros do lepec 

Atualização da produção e avaliação (quadro de artigos) - quem ainda não enviou-me sua 

atualizaçao do quadro, estou aguardando. 

Cartaz dos grupos de estudo 

Modificações na web site do lepec (agradecimentos a Alana): página principal e valorização de 



 

relatos de práticas. 

Editais com financiamento: probex, proext, fluex. 

Marco Lógico das sublinhas - Lepec na seciatec. 

Novos membros (exigências: vínculo ao projeto, grupo, produção é do lepec, inscrição na pós-

depois de submissão de artigo).  

CONGRESSOS: 

Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, IV Seminário Internacional sobre 
profissionalização Docente – SIPD – Cátedra UNESCO e o II Seminário Internacional de 
Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE. 
Data: 23 a 26 de Setembro de 2013 
Local: Curitiba, PUCPR 
Data limite para inscrição de envio de trabalhos: 26/04/2013 ate 30/04/2013 
 
10:00 Ritual do chá 
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