ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE CDPPEL DA
REDE CEDES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER
Este parecer refere-se à análise da etapa parcial de implantação do CDPPEL da Rede CEDES no
estado de MINAS GERAIS, considerando o Projeto Básico aprovado pela SNELIS-ME para a
implantação deste Centro e as informações recebidas referentes às metas cumpridas do ato da
publicação do Centro ao mês de abril de 2017.
O Centro de Pesquisas da Rede CEDES em MINAS GERAIS propôs desenvolver ações
referentes às metas: Meta 1: Implantação do Centro de Pesquisas; Meta 2: Desenvolvimento de
pesquisa; Meta 3: Realização de evento; Meta 4: Publicação de livro e capítulo de livro; Meta
5: Publicação de artigo científico em periódico; Meta 6: Publicação de trabalho em Anais;
Meta 8: Difusão digital e outras mídias; e Meta 10: Realização de atividade de ensino.
O Centro iniciou suas atividades em maio de 2016.
Em relação ao cumprimento da Meta 1, os dados informados e anexos apresentados (Calendário
das atividades do semestre e das reuniões do Grupo Gestor Local; atas das reuniões da Equipe
Executiva; relatório de atividades de pesquisadores parceiros) atendem aos requisitos definidos pelas
Diretrizes dos CDPPEL da Rede CEDES. Os equipamentos utilizados foram cedidos pelas IES
e não houve aquisição de novos equipamentos com os recursos do Programa Rede CEDES.
O cumprimento da Meta 2 foi registrado nos relatórios considerando os cronogramas das
pesquisas, iniciadas em agosto de 2016.
A Meta 3 já está sendo cumprida com a realização de eventos, a começar pelo evento de
lançamento do Centro, realizado em outubro de 2016.
A Meta 8 foi cumprida com a criação de Boletim do Centro, já na sua segunda edição,
contribuindo para a socialização das suas atividades realizadas.
E em relação à Meta 10 destaca-se a realização de duas importantes atividades de ensino
ofertadas como Disciplinas Optativas sobre políticas de esporte e lazer (uma à distância e outra
presencial), ofertadas para a Graduação e Pós Graduação.
Assim, consideramos aprovado este Relatório e solicitamos à Coordenadora do Centro que o
submeta ao Repositório Institucional Vitor Marinho, na COLEÇÃO: 01 Grupo Gestor
Nacional.
Data: Brasília, 04 de agosto de 2017.
Pareceristas:
Freda Dias
Representante da Rede CEDES – SNELIS
Leila Mirtes Magalhães Pinto
Representante da Rede CEDES – UFMG
Coordenadora Científica

