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Assunto (Pauta)
Poema: “Se você errou - Cecília Meireles
Se você errou, peça desculpas...
É difícil perdoar?
Mas quem disse que é fácil se arrepender?
Se você sente algo diga...
É difícil se abrir?
Mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar?
Se alguém reclama de você, ouça...
É difícil ouvir certas coisas?
Mas quem disse que é fácil ouvir você?
Se alguém te ama, ame-o...
É difícil entregar-se?
Mas quem disse que é fácil ser feliz?
Nem tudo é fácil na vida...
Mas, com certeza, nada é impossível...”
Obrigações e responsabilidades dos integrantes do LEPEC
web site (próxima semana);
O técnico virá próxima terça-feira à reunião do LEPEC.

Aprovação no PROLICEN (2 bolsas); PROBEX (1 bolsa) & MONITORIA (1 bolsa) seleção as 8:00h
Lançamento do livro: Inconsciente e educação - muito agradável- Ana, Breno e Sandra.
Apresentação livro O Jogo da cultura e a cultura do jogo: Por uma semiótica da
corporeidade..., cap. 6 – Danielle Menezes.
Definição dos próximos capítulos do livro O corpo da cultura e a cultura do jogo: por uma
semiótica da corporeidade: capítulo 7  Alana, Maurício e Breno; capítulo 8  Brígida e Ana
Raquel; Considerações finais  Amanda.
TCCs do lepec: Agradecimentos inadequados

- Dia 23/sala multimeios: 13:00h Izabelle (Sandra/Hermida); 14:00 Carlos (Elaine/Hermida);
15:00 Diego (Marcello/Hermida); 16:00 Mileyde (Socorro brasileiro/Iraquitan);
- Dia 24/auditório: 8:00 Anielle (Cazuza/Amilton); 10:00 Fabian (Jorge/Sandra); 15:00 Emerson
(Theodan/Luis Arthur).
Crise/Cria:
- Inovação lepec:
- porta de entrada no lepec: GE,
- reuniões das terças intercalando com os GE – provisório;
- Integrantes do lepec: questão problema, teoria base, metodologia
- critérios de permanência no lepec (efetivar o que existe).
GE: grupos de estudo (concluir a estruturação): apresentação dos laboratórios em 22/maio no
DEF (GE, Sublinhas; Quadro dos integrantes com questão problemas; Quadro de produção –
triênio; Campos de intervenção; Programas que participa).
Ausências justificadas: Luis (trabalho); Samara (cirurgia).
10:00 chá
Participantes
INTEGRANTES: Pierre, Alana, Danielle, Rodrigo, Leys, George, Sofia, Micaela, Isabel, Amanda, Diane,
Sandra, Sílvia, Ana Claudia, Brígida, Maurício, Clécia.

