
 
 

PROGRAMA 
 
13 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA 
 
UNICAMP 
 
08h30 – 10h 
Credenciamento 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
10h – 10h30 
Abertura 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
10h30 – 12h 
Conferência de Abertura: “Conectando Diferenças” 
Dr. Renato Janine Ribeiro (FFLCH/USP - Brasil) 
Mediadora: Dra. Laurita Marconi Schiavon (FEF/Unicamp - Brasil) 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
12h – 13h30 
Intervalo 
 
13h30 – 15h 
Apresentação de Pôsteres e Vídeos 
Local: Salas de aula da Faculdade de Educação Física da Unicamp 
 
15h – 15h30 
Café e Apresentação de Fotografias 
Local: Ginásio da Faculdade de Educação Física da Unicamp 
 
15h30 – 17h 
Apresentação de Pôsteres e Vídeos 
Local: Salas de aula da Faculdade de Educação Física da Unicamp 
 
17h – 19h 
Deslocamento Unicamp – Sesc 
  
SESC 
 
19h – 20h 
Lançamento de Livros 
Local: Corredor do Galpão Multiuso 
 
20h – 21h30 
Festival de Abertura 



Espaço para apresentação dos trabalhos coreográficos de Ginástica para Todos, 
desenvolvidos por grupos que possuem longa trajetória de prática, pesquisa e 
divulgação desta linguagem. 
Local: Galpão Multiuso 
 
21h30 
Término das Atividades 
 
 
14 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA 
 
UNICAMP 
 
09h – 12h 
Cursos 
 
Curso 1 – Passo a passo da Ginástica: Fundamentos da Ginástica - nível 
Intermediário  
Flavio Bessi (University of Freiburg - Alemanha) 
Ementa: Posturas e gestos fundamentais da ginástica. Proposta pedagógica de 
desenvolvimento dos elementos gímnicos intermediários (reversão, flick-flack, mortal e 
outros) indicado para pessoas com experiência em ginástica. 
Local: Labfef - GA 
 
Curso 2 – Ginástica para Todos: PARA TODOS!  
Cindy Bickman (Chattooga Gymnastics & Dance - Estados Unidos) 
Ementa: Possibilidades da prática da GPT para pessoas com deficiência e a 
participação de seus familiares. Exploração das potencialidades e habilidades de 
crianças, jovens e adultos com deficiência. 
Local: Labfef - Sala de Lutas 
 
Curso 3 – Brincando com a ginástica: Ginástica para Todos para bebês e 
crianças dos 10 meses aos 5 anos de idade  
Paulo Barata (Federação Portuguesa de Ginástica - Portugal) 
Ementa: Movimentar-se e aprender em conjunto é muito divertido! Uma proposta que 
trabalha com ampla base motora, centrada na criança, com atividades fundamentadas 
na promoção e desenvolvimento destas, visando seu crescimento socialmente ativo e 
saudável. Adaptações para cada fase de desenvolvimento das crianças entre os 10 e 
os 60 meses de vida, utilizando a conjugação entre os Padrões de Movimento 
Fundamentais, os Padrões Motores Gímnicos e a metodologia de Rudolf Laban. 
Local: Ginásio - QC3 
 
Curso 4 – Ginástica para Todos nos Estados Unidos – passado e presente 
Lori Laznovsky (Estados Unidos) 
Ementa: Curso teórico de 2 horas - Abordará a GPT nos Estados Unidos enfocando as 
atividades da SOKOL neste pais, desde o inicio do século XX e também os programas 
de GPT desenvolvidos pela Federação Americana de Ginástica na atualidade. 
Local: Centro de Convenções 
 
Curso 5 - Materiais Alternativos na Ginástica para Todos  
Elizabeth Paoliello (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF /Unicamp - Brasil) 
Ementa: Possibilidades da utilização de materiais alternativos (adaptados e inusitados) 
nas composições coreográficas de GPT. Exploração pedagógica do manejo dos 
aparelhos. 
Local: Ginásio - QC1 



 
Curso 6 – Eventos Internacionais de Ginástica para Todos 
Michele Viviene Carbinatto (Universidade de São Paulo/Confederação Brasileira de 
Ginástica - Brasil) 
Ementa: Curso teórico: a participação do Brasil em eventos internacionais de Ginástica 
para Todos: a trajetória do país desde a primeira participação internacional e 
projeções para o futuro. 
Local: Centro de Convenções 
 
Encontro Paralelo “Professores Universitários de Ginástica” 
Ementa: Este encontro reunirá professores que ministram disciplinas de ginástica no 
ensino superior e demais interessados, com o intuito de socializar e debater temas 
emergentes, ampliando discussões já realizadas no VII Fórum Internacional de 
Ginástica Geral (Sesc/SP, 2014), bem como no IV SIGARC (USP/SP, 2015). 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
Encontro Paralelo “ISCA” 
Ementa: Este encontro reunirá os representantes das organizações filiadas a Isca - 
International Sport and Culture Association, assim como pessoas e instituições 
interessadas em conhecer mais sobre a estrutura, abrangência, objetivos, áreas de 
atuação e projetos desenvolvidos pela Isca em todo o mundo. Será também um 
espaço para informações sobre como filiar-se a Isca e participar de seus projetos na 
área do esporte e da atividade física. 
Local: Sala de aula 4/5 
 
12h – 13h30 
Intervalo 
 
13h30 – 16h 
Mesa Temática: Ginástica para Todos e diversidade 
Dra. Angela Wichmann (Fresenius University of Applied Sciences - Alemanha) 
Prof. Patrick Bonner (British Gymnastics - Inglaterra)  
Dra. Graciele Massoli Rodrigues (Universidade São Judas Tadeu - Brasil) 
Mediador: Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto (Universidade Estadual de Campinas - 
Brasil) 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
14h – 16h 
Mini cursos 
 
Mini curso 1 - Mini trampolim na Ginástica para Todos 
Murilo Guarnieri Roveri (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp - Brasil) 
Ementa: Adaptações do uso de mini-trampolim para a GPT, partindo das técnicas 
básicas, tendo em vista os princípios de segurança. Utilização criativa e pedagógica 
como estratégia para aplicação em diferentes ambientes onde a ginástica pode ser 
praticada (escola, clubes, faculdades). 
Local: Ginásio - QC1 
 
Mini curso 2 - Acrobacia coletiva na Ginástica para Todos  
Tabata Larissa Almeida (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp - Brasil) 
Ementa: Acrobacias coletivas: ginástica praticada em grupos, com exercícios 
dinâmicos e estáticos (pirâmides e/ou poses acrobáticas), respeitando as 
potencialidades individuais para compor o coletivo e sua aplicação na GPT. 
Local: Labfef - Sala de Lutas 
 



Mini curso 3 - Ginástica de 3 a 6 anos 
Renata Ruivo de Souza (Sesc Santos - Brasil) e Martha Frigene (Sesc Campinas - 
Brasil) 
Ementa: Proposta desenvolvida no Sesc-SP fundamentada nos conteúdos da GPT 
que busca o desenvolvimento integral da criança por meio do brincar e da exploração 
dos principais elementos ginásticos direcionados para a primeira infância. 
Local: Labfef - GA 
 
Mini curso 4 - Organização de Festivais  
Tamiris Lima Patrício (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp) e Fabiano 
Mastrodi (Sesc Campinas - Brasil) 
Ementa: Elementos, etapas e processos que constituem o planejamento e a 
organização de festivais de Ginástica para Todos; análise dos principais eventos de 
GPT nacionais e internacionais. 
Local: Sala de aula 4/5 
 
16h15 – 17h 
Bate papo com Prof. João Martins – Ginástica para Todos em Portugal 
Mediadora: Dra. Eliana de Toledo (Universidade Estadual de Campinas - Brasil) 
Local: Centro de Convenções da Unicamp 
 
17h – 19h 
Deslocamento Unicamp - Sesc 
 
SESC 
 
19h – 20h 
Intervalo 
 
20h – 21h30 
Festival Universitário 
Espaço para apresentação dos trabalhos coreográficos de GPT, desenvolvidos nos 
cursos de Educação Física e Ciências do Esporte das Instituições de Ensino Superior, 
com o objetivo de favorecer a mostra e o intercâmbio daqueles que já possuem um 
trabalho com GPT no espaço acadêmico, assim como estimular a formação de novos 
grupos. 
Local: Galpão Multiuso 
 
21h30 
Término das Atividades 
 
 
  



15 DE OUTUBRO – SÁBADO 
 
SESC 
 
09h – 12h 
Cursos 
 
Curso 7 - Passo a passo da Ginástica: Fundamentos da Ginástica - nível 
iniciante 
Flavio Bessi (University of Freiburg - Alemanha) 
Ementa: Posturas e gestos fundamentais da ginástica. Proposta pedagógica de 
desenvolvimento dos elementos gímnicos básicos (parada de mãos, estrela, rodante, 
outros) indicado iniciantes na ginástica. 
Local: GMF 
 
Curso 8 - Proposta Pedagógica do Grupo Ginástico Unicamp  
Larissa Graner (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp e Grupo Ginástico 
Unicamp - Brasil) 
Ementa: Fundamentos da proposta pedagógica para a prática da GPT, desenvolvida 
pelo Grupo Ginástico Unicamp, objetivando disseminar a GPT para o universo escolar. 
Possíveis projeções desta prática para as aulas de Educação Física. 
Local: Sala Múltiplo Uso 2 
 
Curso 9 – Banquine  
Andréi Parmezan (Akróbatus) e Vagner Oliveira (Brasil) 
Ementa: Aprendizado e aplicação do Banquine (Canastilha) como possibilidade para a 
GPT (técnica oriunda do circo e elemento obrigatório da Ginástica Acrobática que 
consiste no lançamento e recuperação de pessoas). 
Local: Espaço Arena 
 
Curso 10 - Ginástica para Pessoas com Deficiência Intelectual  
Patrick Bonner (British Gymnastics - Inglaterra) 
Ementa: Ginástica praticada por pessoas com deficiência intelectual, englobando 
exercícios acrobáticos em grupo, manipulação de aparelhos e elementos corporais de 
solo. Adaptações do ambiente ginástico, na atividade e nos exercícios para encontrar 
efetivamente as necessidades das pessoas com deficiência. 
Local: Ginásio 
 
Curso 11 - Composição coreográfica na Ginástica para Todos  
Eliana de Toledo (Faculdade de Ciências Aplicadas/Unicamp e Grupo de Pesquisa em 
Ginástica - FEF/Unicamp - Brasil) 
Ementa: Princípios, métodos e estratégias para composições coreográficas em GPT, e 
orientações didáticas acerca da escolha temática, utilização da música, ocupação do 
espaço cênico, formações, transições, dentre outros elementos, assim como formas 
de registro e análise coreográfica. 
Local: Teatro 
 
Curso 12 - Ginástica de grande área 
Cláudia Bertolini (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp - Brasil) 
Ementa: Composição de coreografias de Ginástica de Grande Área (manifestação que 
engloba grupos numerosos, de 50 pessoas até milhares de ginastas), integração dos 
grupos, estratégias de ensino, aprendizagem e ensaio. 
Local: Galpão Multiuso 
 
  



Curso 13 - Ginástica para Todos para inclusão de pessoas com deficiência  
Graciele Massoli Rodrigues (Universidade São Judas Tadeu - Brasil) 
Ementa: Apresentação e discussão de possibilidades inclusivas para pessoas com 
deficiência que buscam a prática da ginástica. Abordagem de estratégias de atuação 
com pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais que contemplem 
a inserção de pessoas nessas condições na prática cotidiana e coreográfica da 
ginástica. 
Local: Quadra Externa 
 
12h – 14h 
Tenda Livre e Intervalo 
 
14h-16h 
Mini cursos 
 
Mini curso 5 – Airtrack  
Tabata Larissa Almeida (Grupo de Pesquisa em Ginástica - FEF/Unicamp - Brasil) 
Ementa: Exploração de diferentes fundamentos da ginástica e de exercícios lúdicos 
visando a utilização do Airtrack (longa pista inflável que permite a vivência de saltos e 
elementos acrobáticos de solo de forma dinâmica e desafiadora) na GPT. 
Local: Quadra externa 
 
Mini curso 6 - Curso: Ginástica para Todos de 40 a 80 - sempre é tempo de 
praticar!  
Joachim Alt (Bacharacher Oldtimer - Alemanha) 
Ementa: Este curso traz a experiência do Grupo Bacharacher Oldtimer da Alemanha, 
composto por homens ginastas de 40 a 80 anos, que se apresentam usando 
basicamente mini trampolim e plinto. É um dos mais antigos grupos de shows de 
ginástica da Europa, tendo se apresentado em inúmeros países e festivais 
internacionais. Serão enfocados aspectos pedagógicos, técnicos e estratégias usadas 
para a criação de coreografias. 
Local: Ginásio 
 
Mini curso 7 – Ginástica para Todos para adultos 
Paulo Henrique Cavalcante (Sesc Belenzinho - Brasil) e Fabiana de Paula (Sesc 
Sorocaba - Brasil) 
Ementa: Estratégias desenvolvidas pelo Sesc/SP para o trabalho da GPT com o 
público adulto – 16 a 59 anos, que para além dos valores inseridos nesta prática 
corporal, também buscam a melhoria do condicionamento físico e da qualidade de 
vida. 
Local: GMF 
 
Mini curso 8 – Ginástica para Todos Intergeracional  
Juliana de Matos (Sesc Araraquara - Brasil) e Bruna Fulgêncio (Sesc Sorocaba - 
Brasil) 
Ementa: Vivência da GPT desenvolvida no Sesc/SP para crianças, jovens, adultos e 
idosos num mesmo contexto de trabalho para a interação entre as diferentes idades. 
Local: Galpão Multiuso 
 
  



Mini curso 9 - Ginástica para Todos para Idosos  
Karina Tilieri (Sesc Pompéia - Brasil) e Carla Pereira Silva (Sesc Belenzinho - Brasil) 
Ementa: Relato e estratégias da prática da GPT com os idosos no Sesc SP. Processo 
de formação do grupo, da apropriação e do protagonismo dos participantes, questões 
tão essenciais para a faixa etária em questão, além do despertar para novas 
possibilidades motoras. 
Local: Sala Corpo e Arte 
 
Encontro Paralelo “Docentes de Educação Física escolar” 
Ementa: Reunir professores de Educação Física Escolar e demais interessados, com 
o intuito de socializar e debater temas relacionados à prática de ensino da GPT. 
Local: Sala Múltiplo Uso 2 
 
Encontro Paralelo “Federações de Ginástica” 
Ementa: Promover um espaço de encontro entre pessoas que atuam direta ou 
indiretamente em órgãos federativos e confederativos de ginástica, a fim de discutir 
possibilidades de desenvolvimento da GPT por meio dessas instituições. 
Local: Sala de Atividades 4 e 5 
 
16h – 16h30 
Intervalo 
 
16h30 – 18h30 
Desafios Ginásticos  
Elizabeth Paoliello e Cláudia Bertolini (Grupo de Pesquisa em Ginástica - 
FEF/Unicamp - Brasil) 
Esta é uma atividade nova e diferente na programação do Fórum! A ideia é reunir 
todos os participantes num momento divertido de integração e cooperação. Vamos 
conectar as diferenças, reunidos em grupos que serão desafiados a realizar várias 
atividades ginásticas. Surpresas!! Todos estão convidados a participar! 
Local: Ginásio 
 
18h30 – 20h 
Intervalo 
 
20h – 21h30 
Festival Fórum Internacional 15 Anos 
Espaço para apresentação dos trabalhos coreográficos de Ginástica para Todos de 
grupos que participaram com frequência do Fórum Internacional de Ginástica Geral e 
sendo assim representam os festivais de diferentes edições, além de evidenciarem a 
diversidade possibilitada pela GPT, trazendo novas tendências e formas de expressão. 
Local: Galpão Multiuso 
 
21h30 
Término das Atividades 
 
 
 
 
 
  



16 DE OUTUBRO – DOMINGO 
 
SESC 
 
09h30 - 11h30 
Atividades abertas ao público 
 
Vivência Esportiva de Airtrack 
O Air track é uma pista acrobática inflável (semelhante a um colchão de ar), que 
permite a vivência dos elementos acrobáticos de solo e vários movimentos dinâmicos 
e desafiadores de modo divertido. 
Vagas limitadas. Retirada de senha com 30 minutos de antecedência no local da 
atividade. 
Local: Quadra Externa 
 
Construção de materiais 
A oficina oferece um espaço livre para o desenvolvimento pleno da criatividade, a 
partir da construção e exploração de brinquedos tradicionais, com materiais de fácil 
acesso, que possam ser utilizados em coreografias de GPT. 
Vagas limitadas. Retirada de senha com 30 minutos de antecedência no local da 
atividade. 
Local: Jardim do Galpão 
 
Vivência com Cia Circodança Suzie Bianchi 
Uma aula de dança para TODOS com intuito de interação entre participantes e 
artistas. As práticas propostas são danças de rodas e danças ciganas que fazem parte 
do espetáculo VIDA DE CIRCO e ministradas pelo elenco da Companhia, com oito 
artistas com e sem deficiência. O objetivo desta vivência é montar uma coreografia 
para que estes alunos se apresentem com os artistas da Companhia no Festival de 
encerramento. 
Vagas limitadas. Retirada de senha com 30 minutos de antecedência no local da 
atividade. 
Local: Galpão Multiuso 
 
14h – 17h 
Festival de Encerramento 
Espaço para apresentação dos trabalhos coreográficos de GPT desenvolvidos nos 
clubes, academias, escolas, universidades, associações, a fim de estimular a prática 
da GPT e promover a participação e o congraçamento. 
Local: Galpão Multiuso 

 
 


