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Assunto (Pauta) 

Poema: José Saramago; 

 

“Ao poder, a primeira coisa que se diz é “não”. Não por ser um “não”, mas porque o poder tem de ser 
permanentemente vigiado. O poder tem sempre tendência para abusar, para exorbitar... 
...Acho que é sempre necessário introduzir esse “não”, pois o “sim” é a rotina, o “sim” é o costume, o 
“sim” é o “sim”... 
...Nada pode durar eternamente. Nem pessoas, nem animais, nem conceitos. Tudo muda... 
...O “sim” é da rotina, está sempre por aí. Devemos sempre introduzir um “não” para confrontar o 
“sim”, que é o consenso hipócrita em que estamos mais ou menos vivendo... 
 ...É importante dizer “não” a tudo o que está aí e que merecia ser eliminado... 
...Estou convencido de que é preciso continuar dizendo “não”, mesmo que seja uma voz pregando no 
deserto” (p.p. 378-379) 
 
Doação livro: Flores do outono - imaginário dos idosos asilados; 

Aula passeio 

Data: 21.12.12 e 22.12.12 

Local: Barra de Camaratuba 

 

Quadro de apresentadores do livro; Jogo da cultura e cultura do jogo (retomar p/ 4 encontros) 

Próxima semana apresentação, 20.11.12: Diane e Emerson. 
27.11.12 e 04.12.12: capítulo 3: Rodrigo 
 
11.12.12 

Avaliação do ano do LEPEC 

 

Calendário para finalização do ano letivo lepec:  

 

- Artigos para submeter: 

* Diane: Lowen e Freire – Revista Educação em questão (A2- Educação) 

* Alana: representação na Infância – (B2- Pensar a prática) 

* Clécia: revisão – Revista Motriz (A2 – Educação Física) 

* Luis: caminho formativo – Educação e Pesquisa (A1- Educação) 

* Danielle: prática do bebê – Cadernos de Pesquisa (Carlos Chagas) (A1 – Educação e B2 – Educação 

Física) 

 

 

http://kdfrases.com/frase/153564
http://kdfrases.com/frase/153564


 

- Defesas  

Brígida: 18.12.12 

 

- Qualificações  

04.12: Alana 

18.12: clécia 

 

- Seleção mestrado e doutorado  

Mestrado em Educação: Ana Raquel, Breno, Amanda, Sílvia.  

Doutorado em Educação UFRN: Djavan 

Doutorado em educação Física: inscrições já estão abertas e serão até o dia 05.12.12. seleção: projeto, 

entrevista e plano de trabalho 

http://papgupeufpb.yolasite.com/ 

 

- Relatórios (pivic, pibic, prolicen, probex)  

*Diego: fazer e entregar artigo para revista B3 em Educação Física até dia 30.11.12 

*Mileyde: fazer e entregar artigo para revista B3 em Educação Física até dia 30.11.12 

* PIVIC  

*PROLICEM: Mayara e Cesário (fazer relatório) 

 

- Livro Oficina do Jogo  

Retomar em 2013 

 
Discussão do capítulo: corporeidade do movimento 

 
Marco lógico 

 

Doação para a biblioteca: livro: Flores do outono - imaginário dos idosos asilados. Vannessa de 

Resende Cardoso e Altair Zahud Loureiro.  

O corpo em terapia: a abordagem bioenergética. Alexander Lowen 

 

10:00 Ritual do chá 

Participantes 

INTEGRANTES: Pierre, Alana, Djavan, Rodrigo, Breno, Clécia, Diane, Mileyde, Emerson, Maurício, Luis, 

Mayara, Danielle, Ellen, Sandra, Leys, Crislane, Fabian, Diego. 

http://papgupeufpb.yolasite.com/

