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O esporte, a atividade física e as práticas corporais, tornaram-

se foco de grande interesse da sociedade. Também é relevante

este interesse para a Unicamp, via pesquisas pautadas por

referenciais da transversalidade, verificando os impactos e

avanços que as práticas esportivas podem promover na

relação dentro da universidade, e entre ela com a sociedade.

Em consonância com esta realidade, o Conselho Gestor do

GMU, que é presidido pelo Pró-Reitor da Pró-Reitoria de

Extensão e Cultura - ProEC, Prof. Fernando Antonio Santos

Coelho, apóia a implementação da Política Institucional para

o uso dos espaços e infraestrutura do Ginásio.

A Missão do GMU é acolher os eventos, as atividades

esportivas, as práticas corporais, artísticas e culturais, sejam

quais forem suas formas de expressões ou formatações (aulas,

treinos, ensaios, apresentações, etc.), relacionadas ao ensino,

pesquisa e extensão, contemplando as transversalidades que

existem em todas as instâncias de conhecimento. 
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 Herivelton F. Zanotto - foto por Anaisa - Equipe GMU.
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Em razão das restrições pela pandemia, as reuniões

ordinárias foram temporariamente suspensas, e

ocorreram de forma remota na eventualidade de demandas

excepcionais. As reuniões estão retomando o ritmo de

normalidade dentro das circunstâncias em 2022.

Herivelton F. Zanotto, coordenador do GMU, esclarece o

papel do Conselho Gestor para a melhoria na gestão do

Ginásio:

"O Conselho é fundamental para a criação de critérios e

análise das demandas relacionadas ao uso dos espaços,

dirimindo acerca dos conflitos decorrentes das solicitações

de reservas".

Herivelton se refere à relação de troca entre os membros do

Conselho, durante as reuniões, como sendo um diálogo

construtivo que tem em última instância o objetivo de

contemplar uma pluralidade do acesso da comunidade

interna e externa aos vários espaços disponibilizados pelo

Ginásio, seja para as atividades esportivas, artísticas e

culturais; seja para os eventos institucionais.

A Deliberação CAD-A-02 / 2016 foi

publicada no DOE de 13/12/2016. É

um documento que Estabelece a

Política Institucional de Utilização do

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp.

Neste mesmo documento foi criado o

Conselho Gestor, para promover a

materialização da relação entre o

fazer científico e o fazer prático de

todos os usuários da universidade e

comunidade externa que frequentam

o Ginásio.

Ao Conselho Gestor compete

deliberar sobre as demandas de uso

das dependências do Ginásio

Multidisciplinar da Unicamp, assim

como outras providências, como:

I - Definir prioridades de uso,

procedimentos e rotinas voltadas à

organização das atividades de ensino,

pesquisa e extensão realizadas nas

dependências do Ginásio;

II - Elaborar e implementar ações de

divulgação das atividades

desenvolvidas no Ginásio, no

contexto desta Política;

III - Propor parcerias e convênios

com entidades e instituições que

envolvam o uso das dependências do

GMU;

IV - Realizar estudos relacionados ao

planejamento de médio e longo

prazo do uso do Ginásio, buscando

identificar demandas e propondo

formas de organizá-las;

V - Mediar eventuais conflitos que

surjam em decorrência do uso do

GMU.

As reuniões ordinárias do Conselho

Gestor ocorrem no início de cada

semestre para análise das solicitações

de reserva, decorrentes do Edital de

Uso dos Espaços do GMU (A

Chamada Pública), bem como para

outras providências previstas na

Deliberação CAD-A-02/2016.

Herivelton Fabiano Zanotto ,
Coordenador do Ginásio

Multidiscipl inar da Unicamp -
Secretário do Conselho Gestor.

Fonte: 
https://www.dcult.proec.unicamp.br/congmu_sobre

https://www.gmu.proec.unicamp.br/orientacoes_instrucoes

O coordenador do Ginásio,

Herivelton F. Zanotto, afirma que a

gestão atual almeja otimizar o uso

dos espaços, dando condições físicas e

materiais para estimular o potencial

das atividades realizadas no GMU
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A Equipe de Taekwondo Unicamp foi formada no ano 2005

por poucos atletas. Hoje é composta por muitos atletas de

diversos cursos da Unicamp (da graduação, da pós-graduação

e ex-alunos, sejam veteranos ou iniciantes). Os treinos são

específicos, com técnicas de kyorugi (luta), poomsae (formas),

defesa pessoal e ensinamentos passados de forma oral. O

técnico é um mestre 4º dan, Mestre Gustavo Henrique

Cardoso de Oliveira, com quem faremos esta entrevista. Ele

comanda os treinos no GMU com auxílio dos instrutores Levi

C. Felix e Ana Júlia Cachiné.

Leia a entrevista, realizada via e-mail, em Campinas, no mês

de junho de 2022. 

Taekwondo Unicamp -

entrevista com Mestre
Gustavo Henrique

(Equipe GMU): Mestre Gustavo, em abril de 2017 os treinos da
Equipe de Taekwondo Unicamp começaram a ser realizados no
Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, correto? Onde eram feitos os
treinos anteriormente? Qual o papel do espaço GMU e das
parcerias para a evolução da equipe de Taekwondo nos
campeonatos?
(Mestre Gustavo):

(Equipe GMU): Em notícia publicada no dia
20 de outubro de 2014, pelo site da
Faculdade de Edução Física da Unicamp
(link para matéria vide fonte) e de autoria
não assinalada, constou que a Equipe de
Taekwondo Unicamp recebeu
congratulações por obter ótimos resultados
em sua participação no “XIX Brazil Open de
Tae Kwon Do”, de outubro de 2014.
Baseada no texto desta notícia, segue
nossa pergunta: O “XIX Brazil Open de Tae
Kwon Doo” é considerado o maior evento
da modalidade na América do Sul, com
aproximadamente 1.000 atletas inscritos
neste ano. A matéria menciona que vocês
foram a “ÚNICA equipe universitária a
participar deste evento”. 
Foi mencionado que participaram 25
atletas da sua Equipe Unicamp.

Como se deu a jornada para conseguirem
ser única equipe a representar uma
Universidade entre os países? Acrescento;
quais foram os obstáculos para a
participação dos atletas Universitários?
(Mestre Gustavo):

A Equipe de Taekwondo da Unicamp tem sua origem em 2005
como uma das equipes da Liga das Engenharias da Unicamp (LEU);
esses alunos pioneiros treinavam no gramado localizado atrás do
Instituto de Biologia. Quando eu e o meu colega Fábio Súnica
assumimos os treinos em 2008, conseguimos transferir os treinos
para as quadras externas da FEF. Não era o local mais adequado
para a prática de uma arte marcial, mas conseguimos uma boa
visibilidade e abrimos a equipe não só para membros das
Engenharias como para todos os interessados independente do
curso. Em 2013, demos mais um importante passo, levando o
Taekwondo Kukkiwon/WT como uma atividade de Extensão
Universitária na Faculdade de Educação Física, possibilitando que
tanto a comunidade acadêmica como a comunidade externa
tivessem acesso aos nossos treinamentos. Chegamos então ao ano
de 2017, quando uma parceria entre GMU, Liga das Atléticas da
Unicamp e Faculdade de Educação Física conseguimos a doação
dos tatames e transferimos os treinos competitivos para o Ginásio.
Isso teve um impacto enorme na evolução da Equipe como um
todo pois conseguimos segmentar o treinamento dos alunos,
dando a eles a preparação adequada para cada finalidade: a
competição de lutas (kyorugi), formas (poomsae) e para os exames
de graduação que realizamos semestralmente visando a evolução
dos praticantes.

A relevância do Brazil Open na época se
dava pela forma de pontuação dos atletas,
em especial os faixas pretas, para o
Ranking Nacional da nossa modalidade.
Alguns Opens eram chancelados pela
Confederação Brasileira e pontuavam para
o Ranking Nacional que serviria de base
para a convocação para o Grand Slam
(seletiva fechada) para a formação da
Seleção Brasileira. 

Mestre 4ª dan. Gustavo Henrique C. Oliveira
- foto cedida pelo Mestre.
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Mestre Gustavo H.C. Oliveira - VII Congresso
de Iniciação PIBIC 2016 Unicamp

- foto cedida pelo Mestre.
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Além disso, a proximidade da Argentina, Paraguai e Uruguai fazia com
que equipes destes países aproveitassem a oportunidade para um
intercâmbio.

Quanto ao Taekwondo Universitário, ele tem a dominância das
Equipes de Universidades Particulares; normalmente compostas por
atletas profissionais que recebem bolsa para estudar e representar
estas entidades em campeonatos da FUPE e/ou CBDU. Desta forma
estes atletas, em grandes eventos, representam suas agremiações de
origem e não as Universidades nas quais estudam. Raros são os
exemplos contrários. Aqui na Unicamp temos a preocupação de atrair
pessoas para a prática do Taekwondo, nossos treinos são pensados da
iniciação até algo muito próximo do rendimento. O estudante da
Unicamp mesmo que nunca tenha ouvido falar da nossa modalidade
antes, terá aulas de iniciação e aprimoramento dentro do próprio
campus. A identidade dele com o Taekwondo não será com uma
Academia, mas sim a própria Universidade. É um vínculo que
transcende a vida acadêmica.

A maior dificuldade sem dúvida foi, e ainda é, conciliar o calendário
esportivo e as exigências da vida acadêmica. Temos praticantes dos
mais diversos cursos da Unicamp, muitos às vezes tem prova na
semana do campeonato, defesa de dissertação de Mestrado ou
mesmo a tese de Doutorado e só tenho a agradecer os professores
das diversas faculdades que, em algum momento, liberaram os alunos
para participarem de algum campeonato sem penalizá-los.

(Equipe GMU): Neste “XIX Brazil Open de Tae Kwon Doo”, realizado em
Foz do Iguaçu/PR, os atletas puderam competir pelas modalidades de
kyocpa (quebramentos), poomsae (formas) e kyorugi (luta
competitiva). Você pode nos fazer uma curta explicação sobre essas
modalidades, e quais as que vocês treinam?
(Mestre Gustavo):
Kyocpa (quebramento) consiste em você quebrar uma ou mais placas
de madeira das seguintes formas: um chute saltado, seja em altura ou
em distância; por potência: vence aquele que quebrar mais madeiras
ou por complexidade da técnica apresentada.
Poomsae (formas) de forma bem simples e didática o poomsae é uma
série de ações de ataque e/ou defesa, com mudança frequente destas
ações e conexão entre as técnicas. No poomsae encontramos a
essência do Taekwondo.
Kyorugi (Luta)  Geralmente associa-se a luta no Taekwondo com a luta
competitiva, aquela que vemos nas Olimpíadas, com regras e uma
seleção de técnicas permitidas. No entanto, kyorugi é muito mais
amplo que as técnicas competitivas, englobando também as técnicas
de defesa pessoal.

O estudante da

Unicamp mesmo que

nunca tenha ouvido

falar da nossa

modalidade antes, terá

aulas de iniciação e

aprimoramento dentro

do próprio campus. 
A identidade dele com
o Taekwondo não será

com uma Academia,
mas sim a própria

Universidade. É um
vínculo que transcende

a vida acadêmica.

Mestre Gustavo H.C. Oliveira

Durante o treinamento aqui na Unicamp, em algum momento o
praticante terá contato com alguma dessas modalidades. Em geral,
como representamos a LAU e a Unicamp em diversos campeonatos,
damos ênfase nas técnicas e regras competitivas, mas procuramos
não esquecer da essência do Taekwondo como uma filosofia de vida
e arte marcial.



Se eu parasse para contar as histórias
para conseguirmos viajar daria um bom
livro. Em primeiro lugar gostaria de frisar
a dedicação de cada membro da equipe
para que “o rolê do ano” acontecesse.
Dinheiro sempre é o grande desafio para
estas empreitadas e os alunos se
superavam na criatividade e dedicação
para conseguir fundos. Foram muitos
picolés vendidos na UPA, exibição de
poomsae e quebramentos em
semáforos, organização de pequenas
festas, venda de camisetas
personalizadas e uma infinidade de
ações para custear hospedagem,
alimentação, parte das inscrições e
equipamentos. A Reitoria, a qual tenho
profundo agradecimento, nos forneceu o
transporte e custeou parte das
inscrições. Também enfrentamos
acidentes na estrada, pontes quebradas -
o que nos fez ficar 12 horas parados no
acostamento e com fome, pois tínhamos
que passar na pesagem oficial do
campeonato. 
A excelência nos resultado posso
relacionar diretamente com os treinos;
todos chegavam preparados para o
desafio de um campeonato de grande
porte, em especial, com conhecimento
sobre as regras das disputas. Outro fator
importante, foi a medida exata da
cobrança sobre os alunos: nenhum deles
era ou se tornou atleta; nenhum deles
tinha a responsabilidade de vencer. Mas
todos foram treinados a ir e fazer o seu
melhor, com consciência que poderiam
fazer algo muito além do que eles
próprios acreditavam. Não existe luta
perdida até o final do último round…

cont. p.6

(Equipe GMU): Na notícia publicada pelo site da FEF, de autoria não
assinalada, com título “Equipe Taekwondo Unicamp é Campeã Geral
Juesp 2015”, (para ver o link da notícia vide fonte), estava escrito,
como se lê abaixo:
"Neste último domingo, 16 de agosto, a Equipe de Taekwondo da Unicamp
conseguiu um fato inédito: Sagrou-se Campeã Geral dos Jogos Universitários do
Estado de São Paulo (JUESP) de 2015. Foram um total de 10 medalhas de ouro, 5
pratas e 2 bronzes, conferindo a equipe a 1ª colocação na categoria Masculino e a
2ª colocação no Feminino. Superando equipes tradicionais de instituições
privadas, que contratam atletas profissionais para as representarem, a Equipe de
Taekwondo da Unicamp provou ser possível existir um esporte universitário
realmente praticada pelos universitários.

possível que este time pudesse chegar ao status e respeito que ele possui dentro
da modalidade. Quando a Unicamp chega em qualquer campeonato, todos
sabem que não é apenas para participar, mas sim para brigar pelas primeiras
posições! - afirmaram os treinadores da Equipe'."

'Nossa equipe pode não contar com os melhores atletas universitários, porém
uma equipe vai muito além dos talentos individuais, mesmo se tratando de um
esporte individual como o Taekwondo. Já são 10 anos de trabalho para que fosse 

Mestre, como você explica esta relação entre um esporte que é
competido individualmente, mas é baseado em uma coletividade, que
é a equipe, conforme apontado na fala transcrita acima? 
(Mestre Gustavo):

Conquistas da Equipe Taekwondo Unicamp - foto cedida pelo Mestre.

Ninguém vence sozinho. Se você venceu, alguém treinou com você,
transpirou com você e te puxou além do seu limite e fez com que
vocês saísse da sua zona de conforto. No pódio você pode subir
sozinho, mas sua equipe esteve ao seu lado o tempo todo durante o
percurso: torceu, chorou e sorriu junto com você. Não é apenas sobre
o resultado, mas sobre todo o percurso que te leva até ele. 

(Mestre Gustavo):

(Equipe GMU): No “XIX Brazil Open de Taekwondo", Os 25 atletas da
equipe Taekwondo Unicamp/LAU conquistaram um total de 63
medalhas: 24 de ouro, 22 de prata e 17 de bronze. E ficaram na 8ª
colocação geral da competição. Foi o melhor resultado alcançado
desde que a equipe começou a participar do campeonato, há 4 anos,
como mencionado na notícia citada. Quais os obstáculos que vocês já
enfrentaram e como atingiram esta excelência nos resultados
conquistados?

A Reitoria, a qual tenho

profundo agradecimento,

nos forneceu o transporte e

custeou parte das inscrições.

Mestre Gustavo H.C. Oliveira
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(Equipe GMU): Você poderia falar sobre
sua trajetória como atleta e o que
significa a categoria “4º dan”?
(Mestre Gustavo):

(Equipe GMU): Na data 4 de setembro é comemorado o Dia Mundial do
Taekwondo. A data foi definida em 2006 na Assembleia Geral da World
Taekwondo (WT), em Ho Chi Minh, Vietnã. A escolha é significativa por
rememorar o dia 04/09/1994, quando na 103ª Sessão do Comitê Olímpico
Internacional, na França, o Taekwondo foi incluído no programa oficial
dos Jogos Olímpicos de Verão. A primeira participação do Taekwondo nos
Jogos Olímpicos de Sidney foi no ano 2000. Para encerrarmos, indique 5
motivos para se iniciar na prática do Taekwondo.
(Mestre Gustavo):

Entrevista concedida ao Jornal
GAZETA GMU online pelo Mestre
Gustavo Henrique Cardoso de Oliveira,
através do e-mail, no dia  XXXXXXX de
junho de 2022. Organizada por Anaisa
O.P. da Equipe GMU.

Fontes: 
https://www.fef.unicamp.br/fef/noticia/2014-10-20-equipe-de-
taekwondo-unicamp-e-destaque-em-campeonato-nacional

https://www.fef.unicamp.br/fef/noticias/equipe-taekwondo-unicamp-
e-campea-geral-juesp-2015

Postagens da Rede Social Facebook, no endereço
https://www.facebook.com/tkdunicamp

5 motivos: Cortesia, Integridade, Perseverança, Autocontrole e Espírito
Indomável. Por coincidência vocês pediram 5 motivos e o Taekwondo
possui 5 princípios que norteiam a prática. Mas apenas citá-los seria
muito vago. 
O Taekwondo, como toda arte marcial com a devida orientação,ensina
você a ser gentil com o próximo, você pode discordar ou mesmo lutar
com alguém e mesmo assim construir uma laço de amizade e respeito
com esta pessoa; ensina a fazer o certo, por que é certo - independente
da época, das influências ou qualquer outra circunstância adversa; ensina
a seguir em frente, a não desistir na primeira queda ou na primeira
decepção; ensina a ser sensato, ter empatia e pensar antes de tomar
atitudes – pois elas sempre têm consequências para você e para as
pessoas próximas além de ensinar a agir sem medo ou hesitação quando
for confrontado, com modéstia e honestidade. 

Dizer que fui atleta seria muita
pretensão da minha parte, afinal
nunca consegui a dedicação exclusiva
que um atleta profissional necessita.
Meu percurso no Taekwondo foi cheio
de altos e baixos. Mas a perseverança
valeu a pena. Foram 20 anos até eu
construir minha pequeníssima
história no Taekwondo. Nesses 20
anos me formei aqui na Unicamp
tanto em Ciências Econômicas (2008)
como em Educação Física (2018).
Conciliei minha vida profissional com
os treinos, afinal o Taekwondo
sempre foi uma paixão e não uma
fonte de renda.Trabalhar o dia todo,
fazer os cursos (ambos) no noturno e
ainda treinar para competir exigiu de
mim uma grande dedicação,
planejamento e resiliência quando
paro e olho para trás. Quando
comecei no Taekwondo ele ainda não
era esporte olímpico, então meu
primeiro sonho de criança com o
Taekwondo foi ser campeão brasileiro
e isso posso dizer que realizei! 
Quanto ao 4º Dan é bom citar uma
frase batida entre os praticantes de
artes marciais: “Chegar na faixa preta
não é o fim… é apenas o começo da
jornada!” Eu gosto de falar que cada
passo nessa jornada é um Dan. No
Taekwondo, por convenção, temos 9
Dans dentro da faixa preta.

Cada Dan tem seu significado e tempo de carência para que se possa
candidatar ao título. Do 1º ao 3º Dan denomina-se Kyosanim ou
Professor, instruído para conduzir os treinos e preparação dos faixas
coloridas; do 4º ao 6º Dan denomina-se Sabonim ou Mestre, aqueles
habilitados para além de conduzir os treinos, promover os exames e a
graduação dos faixas coloridas e, finalmente, do 7º ao 9º Dan denomina-
se Kwanjanim ou Grão-Mestre, habilitados a não só graduar os faixas
coloridas, como também avaliar e graduar faixas pretas do 1º ao 3º Dan.
Isso sendo explicado de uma forma bem resumida e simples. 

Conquista da Equipe Taekwondo Unicamp
- foto cedida por Mestre Gustavo H.C. Oliveira.
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Oficina "Desafiando o
Cérebro através dos Jogos"

- Programa UniversIDADE

Jogos feitos pela Ecobrinquedoteca e utilizados na Oficina
- foto por Anaisa - Equipe GMU.

Atividades da Oficina no palco do Ginásio
- fotos por Anaisa - Equipe GMU.

O Programa UniversIDADE foi criado para a Comunidade da

Unicamp, como forma de preparar o indivíduo para

aposentadoria e durante a mesma. O objetivo é manter este

público ativo, tanto física, quanto mentalmente, através de

atividades interdisciplinares.

No período de 12 de abril até 21 de junho de 2022,  o

Programa UniversIDADE organizou uma atividade no

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp com o nome de "Oficina

Desafiando o Cérebro através dos Jogos". Um mini-curso para

divertir e exercitar o cérebro, vivenciando diferentes tipos de

jogos. A proposta é exercitar o desafio e a estratégia, além de

confeccionar jogos artesanais do mundo inteiro, jogos

históricos, jogos de memória, jogos de raciocínio lógico etc.

A instrutora, Tereza Nunes, também conhecida como Zamira,

ao explicar o propósito da atividade, afirmou que a oficina é: 

"Justamente para oferecer para as pessoas em preparação para pré-

aposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria algo interessante,

desafiador, prazeroso e envolvente. Esse ano tivemos o prazer de

nossas atividades serem no palco do GMU onde, pós pandemia, o

local é amplo e arejado proporcionando uma convivência saudável

entre os participantes". 

Em entrevista por e-mail, a instrutora

Tereza Nunes nos contou sobre o

início da construção do seu projeto

chamado Ecobrinquedoteca, que deu

a base para desenvolver esta oficina: 

"Eu Tereza Miriam Pires Nunes, venho

de uma numerosa família, onde, com mais

12 irmãos, pude experimentar muitos

brinquedos, brincadeiras e jogos. Na

maioria das vezes nós construímos nossos

brinquedos com o que tínhamos em casa,

na minha amada Pouso Alegre/MG. Fiz a

Faculdade de Biologia e dei aula de

ciências. Lecionei também Educação

Física sem ter uma formação acadêmica.

Nas duas matérias, foram 5 anos em

várias Escolas. Casei e vim morar em

Campinas. Em 1980 iniciei como

professora na Secretaria de Educação da

Prefeitura de Campinas. Foram 15 anos

com crianças de 4 a 6 anos em várias

EMEIs. Era impossível não BRINCAR! E

também foi onde a Ecobrinquedoteca teve

sua base".

cont. p.7
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"Em 2004 participava do Programa de Educação

Ambiental da SME da PMC quando dei início as

'Oficinas de Jogos, Brinquedos, Bandinha e Adereços'

para um grupo de profissionais das Escolas Municipais

de Campinas. Em 2006, com mais 3 professoras, demos

os primeiros Cursos de Formação de Brinquedista no

CEPROCAMP, coordenados pela Professora Mônica

Morais. Em 2009 aposentei e não queria parar de

“BRINCAR”! Então, com algumas amigas montamos a

Associação Cultura Esperantista & Ecobrinquedoteca,

com formação a partir de 16 anos à todos que precisam

do Eco lúdico em seu trabalho. E continuamos até hoje.

Ministramos a formação de Ecobrinquedista,

gratuitamente em nossa sede, com inscrições no e-mail

ecobrinquedoteca@gmail.com".

Justamente para oferecer para as
pessoas em preparação para pré-
aposentadoria, aposentadoria e

pós-aposentadoria algo
interessante, desafiador,
prazeroso e envolvente. 

Tereza Miriam Pires Nunes - Zamira.

Entrevista concedida por Tereza Miriam P. Nunes,
através de e-mail, no dia 19 de maio de 2022. 
Organizada por Anaisa O.P. da Equipe GMU.

Fontes: 
https://www.programa-universidade.unicamp.br

https://www.sistema.programa-universidade.unicamp.br/cursos.php
 

Tereza Miriam Pires Nunes, fundadora da Ecobrinquedoteca
e Instrutora da Oficina pelo Programa Universidade

- foto cedida por Tereza Nunes.Perguntamos sobre a relevância e a visibilidade

do projeto e como a Ecobrinquedoteca repercute

nos locais onde já foi oferecido. Tereza Nunes nos

respondeu:

"A Ecobrinquedoteca encanta as pessoas que já tem uma

sensibilidade com as questões ambientais. Com as

pessoas que ainda não estão nem aí, o processo é mais

lento e sei que 'plantamos a sementinha da

REUTILIZAÇÃO' pois, ouço comentários como: não

vou jogar nenhuma tampinha fora; vou guardar os

rolinhos do papel higiênico; vou separar o lixo com

mais cuidado; e outros.

Em uma escola fomos para ajudar a questão do uso

exagerado dos copos descartáveis. O retorno das

melhorias de comportamento em relação a não utilizar

os copos descartáveis que eram em média 1200 por dia

foi resolvido com o uso de copos personalizados – cada

um cuida do seu".

Pelo exposto em sua resposta, Tereza Nunes,

visualiza melhorias indiretas como consequência

do desenvolvimento das atividades com a

utilização de materiais recicláveis na confecção

dos jogos a partir da oficina ministrada. 

Ela mencionou, também, a importância da

continuidade da atividade e desta parceria entre o

Ginásio Multidisciplinar e o Programa

UniversIDADE.

Atividade da Oficina no palco do Ginásio
- foto por Anaisa - Equipe GMU.
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Ancestralidade e Contemporaneidade: 
Tecendo histórias a partir das
epistemologias, cosmologias, ontologias e
vivências dos povos indígenas.

O Encontro Nacional de Estudantes Indígenas é um

espaço que visa reunir estudantes indígenas do ensino

superior de graduação e pós-graduação de todo o Brasil,

proporcionando a troca de saberes, discussão e

socialização de vivências e experiências nas Universidades,

nos territórios e nos movimentos.

O 9º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas contará com o apoio do GMU, dando suporte aos estudantes

indígenas participantes como alojamento para os dias do Evento. O Ginásio se compromete como apoiador do

Encontro, que ocorrerá presencialmente na Unicamp, entre os dias 25 e 29 de julho de 2022.

Outra rede de apoio que existe em Campinas é a chamada Rede Ñandutí, que atua criando soluções coletivas para as

dificuldades enfrentadas pelos estudantes indígenas da Unicamp. A Rede de Apoio Ñandutí surgiu unindo estudantes,

funcionários, docentes e apoiadores em geral, para ajudar os vestibulandos e calouros indígenas com: auxilio

financeiro para passagens, alimentação, hospedagem e demais necessidades que lhes oportunizem o efetivo acesso à

política de ação afirmativa da Universidade. Este tipo de iniciativa é de fundamental importância para os estudantes,

oriundos de aldeias ou de contextos urbanos, distantes da Unicamp. A Rede Ñandutí trabalha em parceria com o

Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), da Unicamp, prestando informações sobre os benefícios sociais oferecidos para a

permanência dos alunos em situação de vulnerabilidade. Todo aluno ingressante que precisar pode entrar em contato

com o SAE pelo endereço:   https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/

A Rede de Apoio Ñandutí tem como contato o e-mail:   rededeapoio.nanduti@gmail.com

Compreendendo a importância da população indígena no acesso à experiência acadêmica, o Ginásio reservou o seu

espaço físico como alojamento para auxiliar com a hospedagem dos estudantes indígenas que participarão deste

evento de nível nacional.

P O R  A N A I S A  -  E Q U I P E  G M U

O Ginásio participará como rede de apoio ao IX ENEI 

IX Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas na Unicamp 2022

Fontes: 
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/02/12/rede-de-apoio-

nanduti-auxilia-na-vinda-dos-calouros-indigenas-unicamp
 

https://www.enei-evento.com.br/programa

IX ENEI. Encontro NacionalIX ENEI. Encontro Nacional
dosdos     EstudantesEstudantes     IndígenasIndígenas

Para informações acesse:   https://www.enei-evento.com.br/ix-enei
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