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CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA
REDE CEDES INAUGURA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
EM MINAS GERAIS
A cerimônia de inauguração dos trabalhos do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de
Esporte Recreativo e de Lazer, da Rede CEDES, em Minas Gerais, aconteceu no dia 19 de outubro de 2016, na
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da UFMG. A abertura contou com a
palestra "Produção de Conhecimento em Políticas Públicas de Lazer, Esporte e Saúde”, ministrada pela Prof.ª
Dr.ª Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto, que também é Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia
do Esporte (DCTEC) da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer (SNDEL) do
Ministério do Esporte.
Estavam presentes no evento e compuseram a mesa de cerimônia, os professores da EEFFTO Herbert
Ugrinowitsch - vice-diretor da Unidade, Ana Cláudia Porfírio Couto - coordenadora do Centro Rede CEDES
MG, Fernando Vitor Lima - chefe do Departamento de Esportes, Luciano Pereira da Silva - pesquisador
responsável pelo Centro, e a diretora do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e
Programas Intersetoriais do Ministério do Esporte, Denise Cardoso de Gusmão Cunha, além da palestrante
Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto.

Da esquerda para a direita: Luciano Pereira, Fernando Vitor, Denise Cardoso,
Herbert Ugrinowitsch, Ana Cláudia Porfírio e Leila Mirtes
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Palestra "Produção de conhecimento em políticas públicas de esporte, lazer e saúde"
Durante a palestra, a professora Leila
comentou questões relativas ao surgimento e
desenvolvimento da Rede CEDES e a importância
de divulgar conhecimento em produção de políticas
públicas de lazer, esporte e saúde. Além disso,
assuntos voltados para os desafios, objetivos e a
importância da disseminação desse programa,
também foram abordados durante todo o evento. A
importância do esporte e do lazer na qualidade de
vida e a necessidade de possibilitar maneiras através
das quais as pessoas possam usufruir desses direitos,
foram temas que também receberam destaque.

Luciano Pereira, Ana Cláudia Porfírio, Denise Cardoso e
Leila Mirtes

MAS AFINAL, O QUE É A REDE CEDES?
O programa Rede CEDES (Centros de

e lazer, que se manifesta desde a criação da Rede.

Desenvolvimento de Esporte e de Lazer) foi

A Rede CEDES MG é composta porsete

implantado em 2003, como ação programática do

grupos de pesquisas de três universidades: Gefut,

Ministério do Esporte e é desenvolvido pela

Gespel, LUCE, Oricolé e Edudança, pertencentes

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e

à UFMG; o CEEFEL, da Pontifícia Universidade

Inclusão Social (SNELIS).

Católica de Minas Gerais (PUC-MG), e o FAEFI da

Tem como objetivo produzir e compartilhar

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Essas

conhecimentos fundamentados nas Humanidades,

duas instituições de ensino superior, além da

de modo a contribuir para o desenvolvimento e a

UFMG, foram agregadas ao programa. O objetivo

qualificação de políticas públicas e projetos voltados

central é estabelecer uma rede de conexões e saberes

para o esporte e lazer no país. A proposta é que, ao

entre as instituições de ensino superior e grupos de

todo,

sete

estudos em Minas Gerais, contribuindo para a

centros, distribuídos nas cinco regiões do Brasil. O

formação de gestores e técnicos críticos e atuantes

programa já teve algumas oscilações, mas está no

no cenário das políticas públicas na área do esporte

seu momento mais importante, com números

e do lazer.

a

Rede

conte

com

vinte

e

bastante significativos.
A

inauguração

de

um

Centro

de

Desenvolvimento da Rede CEDES em Minas
Gerais está relacionada a um interesse do estado
pelo conhecimento em políticas públicas de esporte
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INSTITUIÇÕES/GRUPOS PARCEIROS
GEFUT

O Grupo de Estudos sobre Futebol e
Torcidas (GEFuT), da EEFFTO/UFMG, tem,
desde 2006, se debruçado sobre temas correlatos ao
futebol e as torcidas, como: futebol e estádio;
torcida e violência; o torcer no futebol profissional e
amador; a relação das torcidas com o Estatuto do
Torcedor; torcida e gênero; futebol e educação; a
história das torcidas; futebol e profissionalização;
futebol e formação, além do futebol virtual. O
grupo é composto por estudantes, graduados,
mestres e doutores, quetêm em comum a paixão

Participantes do GEFuT

pelo futebol.

ORICOLÉ

O Laboratório de Pesquisa Sobre Formação
e Atuação Profissional em Lazer (ORICOLÉ), da

do campo acadêmico na elaboração dessas referidas
políticas.

UFMG, é composto por professores, estudantes de
graduação e pós-graduação e pessoas que se
dedicam aos estudos da formação e atuação
profissional em lazer. O Grupotem o objetivo de
contribuir com a produção do conhecimento sobre
lazer e a formação profissional, entendendo que
essa produção é de fundamental importância na
elaboração de políticas públicas para o campo do
esporte e do lazer. Por uma série de fatores, como o
significado do lazer na cultura brasileira, o avanço
da indústria cultural e a incipiência de políticas
públicas de formação profissional, o grupo entende
que se faz necessária uma urgência da interferência

Prof. Dr. Hélder Ferreira
Isayama, coordenador do
Grupo
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EDUDANÇA

O Grupo EduDança é uma proposta de
sistematização

das

pesquisas,

ações

e

desenvolvem pesquisas e ações de extensão,
como fóruns de debate, minicursos e palestras.

intervenções no ensino, pesquisa e extensão,
realizadas na EEFFTO/UFMG. Com o intuito
de estabelecer diálogos acadêmicos e científicos
entre a Dança e a Educação Física, o grupo está
organizado

em

linhas

de

pesquisas

que

tematizamrelações com a educação, a cultura, o
lazer, a memória, a escola e a preparação física.
Criado em 2014, o Grupo agrega alunos da
Educação Física, professores e convidados, que
Integrantes do Grupo EduDança

LUCE

O Grupo de Pesquisa Ludicidade, Cultura e

sociais, entre outras possibilidades. Além disso,

Educação (LUCE), da UFMG,congrega atividades

promove pesquisas sobre o cinema e o turismo

acadêmicas,

como experiências de lazer em diferentes âmbitos.

culturais,

sociais

e

pedagógicas

vinculadas à temática do Lazer nos âmbitos do
ensino, da pesquisa e da extensão universitária. O
Grupo prioriza reflexões/ações sobre o Lazer no
Brasil e em contextos latino-americanos, com
enfoque na produção do conhecimento e/ou nos
sentidos

e

significados

de

práticas

sociais

vivenciadas cotidianamente como lazer. Propõe,
assim, estudos interdisciplinares vinculados a
temáticas diversas: políticas públicas e sociais,
processos formativos, questões de gênero e
empoderamento feminino, redes de sociabilidade,
territórios e desigualdades sociais, mídias e redes
Prof.ªDr.ªChristianneLuce Gomes,
coordenadora do Grupo
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GESPEL

O Grupo de Estudos de Sociologia e
Pedagogia do Esporte e do Lazer (GESPEL), da
UFMG, dedica-se a estudar os fenômenos atuais do
esporte, da saúde e do lazer, influenciados pela
educação olímpica. Centra-se em analisar e discutir
temas de abrangência e emergência social, que
tenham como foco a formação humana, em todos
os seus vieses. É um Grupo de repercussão nacional
e internacional e visa buscar parcerias com
organizações governamentais e da sociedade civil,
além deinstituições educacionais.

Membros do Grupo GESPEL

FAEFI

O Grupo de Estudos e Pesquisas em
Atividade Física, Esporte e Lazer (FAEFI), da UFU,
foi formado no ano de 2015 com o intuito de
estimular a articulação entre pesquisa, ensino e
extensão no curso de

Educação Física

da

Universidade Federal de Uberlândia, no âmbito do
esporte e da saúde. Atualmente, o grupo possui 2
linhas de pesquisa: Planejamento e avaliação de
programas na promoção da atividade física, e
Políticas públicas de saúde, esporte e lazer. Este
grupo de estudos tem parceria com o LEL –
Laboratório de Estudos do Lazer da UNESP
Campus Rio Claro. A inserção do Grupo no Centro
da Rede CEDES MG visa contribuir com a gestão
da informação sobre pesquisas relacionadas ao
esporte e ao lazer no estado de Minas Gerais.

Prof.ª Dr.ª Giselle Helena Tavares, coordenadora do
Grupo
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CEEFEL
O Centro de Estudos de Educação Física, Esporte e Lazer (CEEFEL), da PUC Minas, foi criado em
2005 e concentra seus estudos na área da saúde. O Grupo está cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq e certificado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas. Tem como finalidade
ampliar o conhecimento, viabilizar, realizar e publicar pesquisas em nível de graduação e pós-graduação na
Educação Física, no Esporte e no Lazer.A criação do CEEFEL justifica-se pela Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (LDB/1996), que desafia a participação dos discentes, docentes e da população em geral na
construção e difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e dos
avanços na produção dos conhecimentos e tecnologias gerados na e com a Universidade.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)

VOCÊ SABIA QUE A RED E CEDES TEM 6 FINALI DADES?

1. Fomentar a produção e difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos e de
inovação relacionados a área do Esporte em todas as suas dimensões.
2. Incentivar a constituição e desenvolvimento de grupos de pesquisa;
3. Estimular o desenvolvimento, aplicação e transferência de metodologias e tecnologias
inovadoras voltadas ao esporte como instrumento de desenvolvimento social;
4. Apoiar projetos de pesquisa voltados ao acompanhamento e à avaliação das políticas
públicas de Esporte;
5. Estudar o impacto da realização dos megaeventos esportivos na perspectiva da
compreensão do legado social, educacional e econômico;
6. Contribuir para o avanço científico, tecnológico e de inovação do Esporte nacional.
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EDITORIAL
Coordenação do Centro: Ana Cláudia Porfírio Couto
Pesquisador responsável pelo Centro: Luciano Pereira da Silva
Bolsista de Apoio Técnico: Davi Marins Penido
Bolsista de Iniciação Científica: Gabriele Álvares Silva

Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Politicas
Publicas de Esporte e Lazer da Rede Cedes MG
Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Avenida Antônio Carlos, 6627 CEP: 31270-901

Contate-nos
Email: centromgredecedes@gmail.com

Estamos nas Redes Sociais. Siga-nos
Facebook: https://www.facebook.com/centroredecedesmg
Instagram: https://www.instagram.com/redecedesmg
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