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Participantes: Luis; Mileyde; Alana; Djavan; Samara; Amanda; Pierre, Leônidas; Danielle; Liliane; Brígida; Paula; Sandra;
Clécia; Jackson; Maurício; Rodrigo Wanderlei; Gyselli; Breno; Adjane; Cinfroneo;
Encaminhamentos
Responsável
Djavan estará qualificando seu projeto no dia 25 de agosto de 2010. Local: Auditório do PPGE
Horário: 10hs.

Djavan

Samara e Maurício. Entrega dos volumes até o dia 03 de setembro de 2010.
As inscrições vão até amanha, dia 25 de agosto de 2010.
Inscrição programa para viabilização de recurso. Os recursos podem alcançar o valor de R$ 2.500,00.
O recurso é pela reitoria de Extensão.
Livros para reprodução.
Revista ideal Comunitário. Projetos Jogada Campeã. Entrevista com Pierre
Pierre apresentou pequeno panorama da situação para distribuição das vagas por orientador referente ao
processo seletivo 2011.
Após foi realizada uma revisão das submissões dos artigos produzidos pelo lepec.
Elizeu devolveu o livro MELO, J. P. Desenvolvimento da consciência corporal: uma experiência da
Educação Física na idade pré-escolar. São Paulo: Unicamp, 1997.
Resumo das dissertações e das monografias na pagina do lepec.
O título do resumo é a referencia do trabalho.
Autor. Título. Programa [dissertação de mestrado]. nº de pagina, ano.
Autor
Orientador
Resumo: Introdução; objetivo; metodologia; fase da pesquisa; palavras-chave.
Após isto foram apresentadas a estrutura da pagina e sugerida algumas modificações.
Todos os participantes do lepec devem enviar o link do currículo lattes para a colega Paula neste padrão
Texto
Link CV - “Seu nome completo”:
endereço da pagina:

Amanda;
Rossini; Deise
Rodrigo Onofre;
Creche

Pierre
Biblioteca

Integrantes do
Lepec

Integrantes do
Lepec

Conversão de
arquivos para
PDF

Paulinha apresentou breve procedimento para conversão dos arquivos para PDF e posterior postagem na
página do lepec

Integrantes do
lepec

Convite

Breno apresentou um convite para os integrantes do lepec para quem gostaria de trabalhar com
recreação e atividades com a natureza junto a hotéis.

Breno

A secretaria de saúde do município esta promovendo o projeto Saúde integrativa. Na oportunidade estão
sendo oferecidas vagas para participar junto ao projeto/ evento.
Recados
XXI Congresso de Biodança: - 4 a 7 de setembro de 2010.
I encontro internacional de Educação Biocentrica – 2 a 5 de setembro de 2010.
educacaobiocentrica.com.br
Participação do Djavan no Conexão 21. Djavan apresentou o relato da sua participação no evento
Congressos
Apresentação da Dança do Guilherme no evento.
Clecia –
Encontrantes
Adjane Confraterzinação Djavan elaborou um pequeno vídeo sobre a viagem do Grupo do Lepec a Cachoeira do roncador.
Produção de artigo(s) piloto(s). A proposta é, neste inicio a construção de artigo(s) modelo(s) para todos
Projeto cinema e
os outros.
EF
Djavan apresentou uma estrutura de construção deste artigo.
Grupo de estudos sobre metodologia de pesquisa:
Sexta-feira pela manha – 8h-10h
Grupos de estudos Quinta-feira a tarde – 15h-17h
Biodança com os idosos – Todas as segundas-feiras: 7h15 as 9h.
O horário dos outros grupos está disponível na pagina do lepec na web.

Pierre
Cinfroneo

Djavan, Sandra

Sandra

