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SECRETARIA TÉCNICA 
BOLETIM INFORMATIVO 001/2020 – GPT 

RELATÓRIO FINAL 16a GINASTRADA MUNDIAL 2019 
 

1. OBJETIVO 

Em continuidade às ações desenvolvidas durante a Pandemia/COVID/19, a Confederação 
Brasileira de Ginástica convida gestores e treinadores para um encontro virtual. Este primeiro 
encontro tem como objetivo relatar dados e informações do Relatório Final da participação brasileira 
na Ginastrada Mundial 2019. 

Desta forma, esta é mais uma ação que faz parte das medidas adotadas pela CBG para que 
possamos seguir desenvolvendo a Ginástica para Todos, mesmo em tempos desafiadores.  

2. QUANDO? 

A reunião será realizada no dia 23 de JUNHO de 2020, terça-feira, das 9h00 as 12h00 (Horário 
de Brasília). 

3. PAUTA 

A reunião terá cunho informativo e apenas a CBG terá direito a voz. Questionamentos e 
dúvidas poderão ser escritos em caixa de diálogo e respondidos conforme temas. Acrescentamos 
que a entidade realizará novo encontro para tratar do preparo da GM2023 em que abertura e diálogo 
serão enfatizados.  

A apresentação seguirá: 

a) Características dos Grupos e Dados Gerais Ginastrada Mundial 2019; 
b) Técnico-Artístico (Performance de Grupos; Performance pela cidade, PAGU e WT);  
c) Formação e Capacitação Profissional (Momento Científico e Workshops) 
d) Burocrático/Administrativo/ Logístico (Transfer, Kits, Hospedagem, dentre outros).  

Relembrando que, neste encontro, NÃO explicaremos o que significa cada componente, mas 
dados quantitativos, bem como responderemos mais diretamente questionamentos enviados pelos 
grupos quando do envio dos formulários avaliativos.  

4. PARTICIPANTES  

Uma vez que este primeiro encontro é específico da Ginastrada Mundial 2019 (GM2019), são 
elegíveis a participação: 

a) Líderes de Grupo (Group Leader) oficialmente cadastrado como tal na GM2019; 
b) Treinadores de Grupo (Group Coach) oficialmente cadastrado como tal na GM2019; 
c) Integrantes de Comitê Técnico de Ginástica para Todos das Federações estaduais; 
d) Gestores das Federações estaduais (presidentes/ vice-presidentes, dentre outros) 
e) Líderes de Grupo e/ou Treinadores de Grupo oficialmente responsáveis por grupos 

participantes da GM2019, mas que por infortúnio, não puderem estar presentes no evento. 

5. INSCRIÇÕES 

A inscrição do participante deverá ser realizada pelo link do Google Formulário: 
https://forms.gle/72RvASVR19MkuW746 até o dia 21 de JUNHO de 2020, as 12h00 (Horário de 
Brasília).  

 
Aracaju, 12 de junho de 2020. 

 
Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 

https://forms.gle/72RvASVR19MkuW746

