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Helaine Cristina Ferreira Lima 
Dinamarca – Ollerup: agosto a dezembro de 2007. 
A ginástica foi apenas um meio de aproximar pessoas tão diferentes e 
fascinantes nesta experiência maravilhosa de vida. Volei, Nature Life, Dança, 
Dinamarquês, Artes, Coral, dentre outras foram algumas das novas 
descobertas.  

 

 
 

Helaine Cristina Ferreira Lima 
Estônia – Nõo: janeiro a março de 2008 
Estônia? Onde fica? Nada como se arriscar. Passei 3 maravilhosos meses 
neste país encantador, trabalhando como voluntária, com pessoas 
extremamente receptivas e amigas. Dessa viagem ficou: experiência e 
saudade, muita saudade! 

 



 
 

Fernanda Pizza 
Após 1 semestre na escola de ginástica de Ollerup - Dinamarca (intercâmbio 
proporcionado pelo GGU), uma rede de contatos se fez e agora, Janeiro e 
Fevereiro de 2010, estou no meu segundo intercâmbio na área de Educação 
Física, dessa vez na Estonia, num clube de dança, ginástica e performances 
variadas, chamado Triinikis, onde outra integrante do grupo já esteve (Helaine). 
Além da experiência pessoal e profissional presentes na prática físico-motora 
periódica, apresentações (que incluem viagens internas e trocas profissionais), 
o grupo abriu e continua abrindo portas para experiências diversas pelo mundo. 
Sou muito grata pelo alicerce que o grupo me deu e o suporte que sempre 
dá...  Para ser breve, deixo algumas palavras chaves: network, ginástica, 
criatividade, amizade, experiências, diversão, novo mundo. 

 
 



 
 

Andresa Ugaya - Youth Leadership Course – Dinamarca 
Eu chorei muito quando soube que tinha sido contemplada com o intercâmbio. 
Eu e o Andréi tínhamos uma missão especial, sendo os primeiros brasileiros a 
participarem desta experiência, fazer o nosso melhor. Tudo me marcou 
profundamente, desde pedir para minha amiga Anahí me ajudar a escrever a 
carta para participar da seleção, até as lembranças que estão em mim 
in(corporadas). 

 

Andresa Ugaya  - Islândia 
Jamais imaginei um dia pisar na Islândia. A beleza natural e exótica da ilha foi 
o que mais me agradou. O grupo de jovens reunidos pela ISCA foi um grupo 
que se deu muito bem logo no início, porém, como não foi claro o objetivo da 
nossa participação no Scandinavian Youth Camp, o grupo se dispersou. 
Tínhamos que aplicar um questionário de cinco folhas para os participantes do 
acampamento, vocês já imaginam o que aconteceu, não é mesmo? 

 

Marília Franceschinelli de Souza, GIV, Viborg, agosto a dezembro de 2006 

Os meses de intercâmbio na Dinamarca foram sensacionais. Além da ótima 
infra-estrutura, a escola ficava em um lugar maravilhoso, proporcionando 
grandes momentos e muito aprendizado. Apesar de ser uma escola de 
esportes, onde estávamos interessados em nos aperfeiçoar tecnicamente, as 
melhores experiências foram as amizades construídas e a vivência com outros 
costumes, crenças, culturas. 

 



 
 
 

ALUNOS DA FEF RECEBEM BOLSA DE ESTUDOS NA 
DINAMARCA 

 
Os alunos da FEF e integrantes do Grupo Ginástico Unicamp, 
Arthur Fernandes Gáspari e Tabata Larissa Almeida, foram 
contemplados com bolsas de estudo para um curso de 4 meses 
(Agosto a Dezembro de 2009) na Academy of Physical Education 
em Ollerup na Dinamarca. 
Este programa “International Youth Leader Education” é promovido 
pela ISCA – International Sport and Culture Association na qual a 
Unicamp é filiada desde 1996. Nos últimos 12 anos a FEF tem 
participado desse convênio e promovido a participação de mais de 
60 alunos. Confiram as fotos! 
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