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Assunto (pauta) Encaminhamentos Responsável 

Trabalhos dos 

congressos 

Pierre começa dizendo que o trabalho de Alana et al. Obteve o primeiro lugar de comunicação oral no II 

Congresso Nacional de Educação Física realizado em Campina Grande – PB 

Alana falou sobre a apresentação.  

Sandra também apresentou uma comunicação oral no congresso e falou sobre as suas impressões em 

relação a esta experiência. 

Maurício 

Milleyde 

Ennymi; Fernanda; 

 Trabalhos apresentados em Campina Grande: 4 comunicação orais e dois relatos de experiencia 

COSTA, S. B. et al. O movimento expressivo do andar do idoso. II Congresso Nacional de Educação 

Física realizado em Campina Grande – PB 

GUEDES, M. B. S. et al. Humanização na unidade básica de saúde da família: contribuições da 

atividade física no acolhimento aos idosos. II Congresso Nacional de Educação Física realizado em 

Campina Grande – PB 

BEZERRA, A. S. Experiência sensorial: o tato e as aprendizagens do corpo do idoso. II Congresso 

Nacional de Educação Física realizado em Campina Grande – PB 

FIGUEIREDO JR. J. M.  

 Trabalhos a serem apresentados (evento unificado UFPB) 

Amanda e Rossini - Pibic 

Elizeu e Rodrigo – Prolicem 

Fernanda; Mileyde – Probex 

Gerleno; Ingrid e Alex – Monitoria 

 Trabalhos a serem apresentados em Congresso Nacional de EF – CENEF 

Paula 

 Espírito Santo 

Danielle – Lendas... 

Amanda – Práticas pedagógicas... 

Paula – Dança... 

Djavan - ... 

 

Trabalhos (livro 

do programa) 

O programa esta fazendo um livro para publicação anual do mestrado. Coletivo dos professores. 

Para este livro a mestranda deverá entregar até o dia 30 de setembro de 2010, o resumo do capítulo. Este 

resumo pode ser feito junto aos alunos... 

 



A primeira mestre precisa fazer um recorte da dissertação (20 paginas) e encaminhar para publicação. 

Reunião programa 
Perdemos tudo... 

Pierre deu um relato da reunião do colegiado 
 

Labanálise 

Sandra fez um pequeno realise do Curso sobre Labanálise.  

Adjane complementou a fala de Sandra sobre o curso realizado em Natal. 

Do Lepec foram Silvia, Sandra, Adjane, Clécia e Samara; 

Gissely falou da experiência em participar do circuito banco do Brasil de vôlei e a relação com a 

Labanálise 

 

Oficina de 

escritura 

Quem não ler, não sabe escrever. Essa é a regra básica. 

Hábitos de leitura. Ler é um exercício. 

Uma dica: começar pela literatura 

Como superar os esmagamentos? 

Como diminuir a distância entre a fala e a escrita? 

Como superar o papel em Branco? 

Técnica:  

1) Técnica da escrita automática: escreva o que lhe vem na cabeça, inclusive para não dar tempo de 

ler 

2) Técnica da associação livre 

3) Fluxo verbal 

Leitura escrita. 

Pra’gente escrever é preciso ler. Interferimos na leitura escrevendo. 

Fichário 

Documentação pessoal 

Nós criamos um texto quando lemos o texto. Todo o ato de leitura deve se converter em um ato de 

escrita 

Texto – contexto – interlocutores 

Descrever – Narrar – Dissertar 

Para descrever, antes é preciso observar. 

 

Projetos Mestrado   

Novos membros   

Dança Sênior   

   

   

   

   

 


