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Data
06.11.12
Horário: 08:00
Assunto (Pauta)
Poema
“A vida não se conta pelas respirações, mas pelos momentos que lhe cortaram o fôlego”.
Resultado do Projeto para o Universal
Título do Projeto: Didática do jogo: por um ensino colaborativo, uma aprendizagem complexa
e uma saúde integrativa
Coordenador: Dr. Pierre Normando Gomes da Silva
Projeto não foi aceito
Parecer: frente a grande demanda da área o projeto não atingiu os critérios para
recomendação.
O Professor mediante de um parecer incompleto, Pierre estará entrando com um recurso para
que a avaliação seja refeita.
Inscrição no Mestrado em Educação (esta semana)
Data da inscrição: de 05 a 09 de Novembro de 2012.
Candidatos: Ana, Breno, Amanda, George Veras, Sílvia
Vagas para orientação com o Professor Pierre Normando: 03 (três)

Edital do Doutorado em Educação Física (inscrição este mês)
O edital sai hoje, com inscrições de 06 de Novembro de 2012 a 06 de Dezembro de 2012.
Etapas: Projeto, currículo e plano de trabalho.
http://papgupeufpb.yolasite.com/
Defesas: dissertação e qualificação
18.12.12 - defesa de Brígida Bezerra Batista
Horário: 10:00h
Banca: Rita Porto, Marcelo e Marcílio.

Qualificação: Dezembro:
Clécia, primeira quinzena de Dezembro
Alana Simoes, Previsão: 04.12.12
Discussão do capítulo: corporeidade do movimento
Retorno sobre a aula passeio, análise do jogo de areia com a psicóloga Márcia Dias
Márcia Dias graduada em Psicologia com atuação clínica na linha junguiana, graduada em
pedagogia com atuação em escolas, refletindo junto a educadores e pais sobre a formação da
criança no meio escolar e familiar.
Trabalha com imagens do inconsciente: uma abordagem terapêutica no mundo
O jogo de areia é o sonhar acordado através de uma vivência na areia e com miniaturas. Tinha
o objetivo de acessar o inconsciente do grupo.
Aquisição para a biblioteca: análise de dados em saúde
10:00 Ritual do chá

Participantes
INTEGRANTES: Pierre, Alana, Djavan, Diane, Breno, Luis, Diego, Isabelle, Rodrigo, Brígida, Sandra,
Márcia Dias, Clécia, Carlos, Priscila, Mardey.

