REUNIÃO LEPEC
Data 16/11/2010
PARTICIPANTES: Djavan, Paula, Brígida, Samara,
Pierre, Clécia, Mileide, Sandra, Leônidas, Sílvia,
Breno, Gisele, Júlia
ASSUNTO (PAUTA)
Orientações
Comentários dos seminários Paulo Freire

Semana do servidor e semana de ciência e tecnologia
Fundamentação teórica sobre saúde

Inscritos para aula-passeio

ENCAMINHAMENTO
Liliane, Samara e Brígida
Participante Brígida: O eixo do seminário foi sobre
pesquisa (Professor/pesquisador) no cotidiano e
pesquisa nível acadêmico, observações e dicas sobre
a qualificação desses projetos. Para Paulo Freire o
professor é pesquisador. O diálogo com Paulo Freire,
Moran, Boa Ventura. Categoria importante para o
grupo: o cotidiano; conjuntura, condições sociais
dizendo quem são os sujeitos presente nesse
cotidiano; a estrutura, diz da instituição em que há a
realização; e a representação, o que eles entendem
pela sua própria condição.
A nossa pesquisa deve gerar não apenas um
diagnóstico, mas formação em quem é pesquisado, e
essa formação não deve ser gerado apenas na prática
educativa. Fala também da Pedagogia da pergunta,
problematização no cotidiano.
Psicanalista que trata da saúde. O autor fala que as
coisas tem haver com relação, com interação. As
relações consigo mesmo, com o outro e com o
mundo
A localização da Psiquê no corpo.
Prática corporal com metodologia produz saúde. A
intenção é compreender o papel do professor de
Educação Física na melhoria da saúde de portadores
de depressão e dependentes químicos
 Roger Callois
 Biodança
- O trato com a excitação
 Resse
É preciso estudar muito. É preciso ter intervenção e
ler.
Local: Pedra da Boca
Data: 17-18 de dezembro
Saída: 14:00hs
- A noite confraternização
- Manhã trilha para pedra da boca
- Almoço e volta
Participantes: Pierre/ Samara/ Mileyde/ Brigida/
Dafne/ Djavan/ Maurício/ Silvia/ Sandra/ Danielle/
Rodrigo Vanderley/ Clécia/ Elyseu/ Fernanda/ Enime/
Adjane/ Camilla/ Amanda/ Gisele/ Paula/ Júlia
(Isnaldo, Cesário, Renata, Letícia, Joseilson e

Chegada de integrante
Entrega de relatórios

Oficinas

Férias
Pendência de artigo

Projetos de mestrado

Philippe)
Clécia vai no carro
Sugestão:
Amigo secreto (Só livros)
Levar espumante
Trilha da noite com Sr.Tico. Após a trilha ir para
fogueira, troca dos livros, contar uma história,
brinde.
OBS: Convidar a Prof. Elaine para a aula-passeio
Ivandro de Souza Oliveira
Relatório Geral:
PROBEX: Fenanda e Myleide / Elyzeu e Rodrigo
Relatório parcial:
PIBIC: Paula e Enime
PIVIC (Giselle e Leys)
Orientação monografia:
Pierre: Rossini, Elyzeu, Jackson e Liliane
Sandra: Bárbara e Elineuda
Oficina de escrituras:
Ler para próxima terça o terceiro capítulo
(Experiências descritivas)
Jogos dramáticos (ficou para fevereiro)
Cinema e Educação Física
Rodrigo: segunda e quinta (Djavan e Breno)
Encerramento: 17 de dezembro
Retorno: 8 de fevereiro
Artigo de George (responsabilidade de Júlia)
Entrega: Leônidas será encaminhado para Lécturas
(B4)
Djavan, terminando as correções (Lícere)
Sílvia, entregar na próxima terça (Dança na escola),
forma de relato de experiência
Sandra, da metodologia (entrega sexta-feira)
OBS: Submissão até dia 30 de novembro.
Pensar em três programas:
Educação Física
Educação
Ciências das Religiões

