
Reunião LePec 
 

Data: 21.09.10 
Participantes: Alana; Djavan; Luis; Fernanda; Adjane; Samara; Danielle; Milleyde; Amanda; Gisely; Pierre; Camila; Clécia; 
Silvia; Leônidas; Sandra; Márcia; Elyzeu; 

Assunto (pauta) Encaminhamentos Responsável 

Participação do 
lepec na cátedra 
UNESCO - Edgar 
Morrin 

Alguns grupos de pesquisa que foram convidados a participar da discussão. O Lepec estava presente 
entre esses grupos. O Evento foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no final de 
semana passado. No sábado pela manha foi realizada uma reunião a portas fechadas com o grande 
intelectual Edgar Morrin. 
Contestação de estruturas de pensamento é uma forma política de se apresentar no mundo. Romper com 
a hegemonia. Realizar uma ruptura com o homogêneo. 
O que os grupos de pesquisa pensam? Complexidade do pensamento do grupo? Agenda dos grupos para 
os próximos 10 anos. 
Processo de humanização das pessoas. 
Juventude é aquela que não esta mais sobre a proteção dos pais. Depois, ela sai deste momento e não 
encontra uma instituição que a acalente. Surge a vulnerabilidade do ser adolescente. 
Precisamos resgatar o pensamento complexo. 
As coisas não podem ser unívocas, padronizadas e de certa forma, estéril. 
Não é possível fazer ciência do ponto isolado. Precisamos criar uma teia de saberes. Rede de 
comunicações. Aproximações da verdade. É necessário reformar o pensamento para o pensamento 
reformar as estruturas. 

Pierre. 

No encontro 
unificado da 
UFPB 

Seguintes resumos: www.ufpb.br/pesquisa  
Monitorias que estão prontos (Alex, Ingrid) 
Prolicem: Elizey, Rodrigo Onofre 
Probex: Fernanda; Milleyde 
Pibic: Amanda;  

 

Oficinas: 
1 – Redação 
2 – Jogos 
dramáticos 

Oficina de redação: Início na próxima semana com o capítulo sobre os bloqueios. 
Tipo de escrita: i) Escrita Descritiva; ii) Escrita Narrativa; iii) Escrita Dissertativa 
 
BARBOSA, S. A. Redação: escrever é desvendar o mundo. 9ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 1994. 

 

Participação do 
grupo de estudos 
da Labanálise 

Sandra contextualizou sobre o andamento do grupo sobre Labanálise.  

Entrega dos 
artigos 

Pierre devolveu os artigos que estavam para correção. 
A submissão deverá ser feita até quinta-feira, dia 23 de setembro de 2010. 

Luis 
Rodrigo 
Djavan 
Rodrigo 



Maurício 
Luciene 

Proficiência no 
Delem 

Reprovação em massa.  
Pierre conjuntamente a alguns professores tentaram fazer um levante em relação a prova de proficiência 
aplicada no programa. 
Das discussões no Lepec, surgiram três encaminhamentos 
Prova do Delem: Solicitação via departamento para abrir uma exceção e realizar a inscrição dos alunos 
do curso de Educação Física e/ ou estejam incorporados a laboratórios de pesquisa. 
A segunda solicitação seria, caso alguns destes alunos consiga ser aprovado na prova, que se realize em 
Caráter excepcional a emissão de certificação de proficiência. 
Inscrição do mestrado: Sugestão foi realizar a inscrição do candidato condicionada a aprovação do 
resultado da proficiência do Delem – UFPB. 

 

Qualificação Qualificação será em Fevereiro de 2011. Submissão deverá ser feita até o dia 30 de novembro de 2010. Luis e Danielle. 

Pré-banca 
Dia de 07 de outubro de 2010, as 8h30 mim. Pré- banca de Samara. 
Dia 30 de setembro de 2010. Pré-banca de Maurício 

Samara e Maurício 

Novos membros 
Novos projetos 

Adjane:  
Kamylla Rafaella Alves da Silva: 
Márcia:  

 

Descritores da 
linha de pesquisa 
(palavras-chave) 

As palavras-chave são elas que servem como códigos de busca na web. 
Bireme e decs. Banco de dados que buscam artigos por meio das palavras-chave. 
Precisamos estipular um conjunto de descritores da linha. 
Descritores (vocabulários estruturados). 
Catalogação dos descritores. 
Educador, professor, docente, Infância, criança, Escolar, pré-escolar, Idoso, Brinquedo, Ginástica, 
exercício, Semiologia (estudo dos sinais e sintomas), Linguagem, Expressão, Sensorial, Ensino, 
Educação e currículo, Esporte, cultura, Afetivo, motor, Cognição, Movimento, Psicanálise, Análise 
qualitativa, Etnografia, Estudo do corpo, Postura, Equilíbrio, Dança 

 

Convites 
Giselly fez um convite ao grupo para participar da capacitação de idosos e deficientes. 23 a 25 de 
setembro de 2010, no espaço cultural do UNIPE. 

 

   
 Criar grupo de estudos sobre linguagem corporal  
 
 


