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GRUPO DE ESTUDOS SOBRE FUTEBOL E TORCIDAS (GEFuT) 

 O Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT), da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (EEFFTO), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é um dos grupos de 

estudos que compõe o CENTRO MG da REDE CEDES e tem, desde setembro de 2006, se debruçado sobre 

temas correlatos ao futebol e as torcidas, como: a relação do torcedor com o Estatuto de Defesa do Torcedor; 

torcida e violência; o torcer no futebol profissional e amador; torcida e gênero; a história das torcidas em Belo 

Horizonte; o torcer pelos diferentes esportes e o futebol virtual. O Grupo é composto por professores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, graduados, mestres e doutores, que têm em comum a paixão pelo 

futebol.             

 O GEFuT objetiva contribuir com a produção de conhecimentos sobre o futebol e o torcer, 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 futebol na cultura brasileira, a realização da Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil e a influência do futebol no cenário econômico mundial, é do entendimento do Grupo 

a urgência da interferência do campo acadêmico na elaboração e nos ajustes dessas referidas políticas voltadas 

para o esporte e o lazer.          

 Atualmente, o GEFuT está trabalhando no tema "Levantamento e análise do desenvolvimento da 

produção e do estudo sobre o futebol de 1980 - 2016". Além disso, o Grupo desenvolve ações voltadas para a 

pesquisa, para o ensino e para a extensão. Na área de pesquisas, trabalha com o levantamento da produção sobre 

Futebol no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. No ensino, oferta a disciplina “Futebol e Cultura” nos 

cursos de Graduação em Educação Física e de Mestrado e Doutorado em Estudos do Lazer na 

EEFFTO/UFMG. Já na extensão, desenvolve o projeto “Educação para/pelo futebol enquanto uma 

manifestação do lazer: o torcer em Belo Horizonte” e o programa de rádio “Óbvio Ululante”, veiculado todas as 

quartas-feiras, de 18h10minàs 19h, na Rádio UFMG Educativa (104.5 FM). 

 

CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA 
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Dados Gerais sobre o GEFuT 

Coordenador: Professor Doutor Silvio Ricardo da Silva 

Linhas de estudo: História do futebol e do torcer; futebol, torcer e educação; futebol, torcer, cidade e 

espetáculo esportivo; futebol, torcer, grupos e identidade. (CNPq https://goo.gl/Ejy6vC) 

Objetivo: Contribuir com a produção do conhecimento sobre futebol e o torcer, entendendo que essa produção 

é de fundamental importância na elaboração de políticas públicas para o campo do esporte e do lazer. 

Integrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site: http://www.gefut.com.br/ 

Página do Facebook: https://www.facebook.com/gefut/?fref=ts 

 

NOME FORMAÇÃO 

Adriano Lopes de Souza Mestrando 

Alexandre Francisco Alves Mestrado  

Amarildo da Silva Araújo Mestrado  

Bárbara Gonçalves Mendes Mestrado  

Carlos Coelho Ribeiro Filho Mestrado 

César Teixeira Castilho Pós-Doutorando 

Christian Matheus Kolanski Vieira Mestrado 

Diego Fernando Bolanos Doutorado 

Leonardo Turchi Pacheco Pós-Doutorando 

Felipe Vinícius de Paula Abrantes Mestrado 

Georgino Jorge de Souza Neto Doutorando 

Jefferson Nicássio Queiroga de Aquino Mestrando 

José Aelson da Silva Júnior Doutorando 

Luiz Gustavo Nicácio Mestrado 

Luiza Aguiar dos Anjos Mestrado 

Leandro Batista Cordeiro Doutorando 

Mariana Nunes de Carvalho  Especialização 

Marina de Mattos Dantas Doutorado 

Priscila Augusta Ferreira Campos Doutorado 

Sarah Teixeira Soutto Mayor Doutorando 

Thiago José Silva Santana Mestrado 

https://goo.gl/Ejy6vC
http://www.gefut.com.br/
https://www.facebook.com/gefut/?fref=ts
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Histórico: O GEFuT foi criado em setembro de 2006 e surgiu a partir de uma demanda do Ministério do 

Esporte com a pesquisa "Observatório do Torcedor". Na época, o Professor Doutor Silvio Ricardo da Silva, 

recém chegado a UFMG, foi convidado a integrar a rede que realizaria esse trabalho, coordenando o núcleo 

sediado em Belo Horizonte e selecionou dois bolsistas, Luiz Nicácio e Mauro Lacerda. Em meio a execução 

desta demanda, o professor Silvio propôs a criação do GEFuT, prontamente abraçada pelos bolsistas, com o 

objetivo de investigar as relações no âmbito das ciências sociais no estado de Minas Gerais, com foco inicial em 

Belo Horizonte. Posteriormente foram se juntando ao grupo outros estudantes e professores como Bruno 

Otávio de Lacerda Abraão, José Alfredo Debortoli, entre outros, que contribuíram para o crescimento do 

GEFuT. Alguns grupos e pesquisadores já realizavam trabalhos pelo Brasil, contudo o viés central era o eixo 

Rio-São Paulo. Neste contexto, se mostrava importante e necessário investigar a realidade do futebol mineiro a 

fim de proporcionar subsídios para ações efetivas, tanto em iniciativas públicas como privadas, que envolvessem 

o futebol. 

  

Integrantes do GEFuT em 2008                                        Integrantes do GEFuT em 2010 

 

Integrantes do GEFuT em 2013 

 

Integrantes do GEFuT em 2017 
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Metas:  

 Contribuir com a discussão acerca das políticas públicas de esporte e lazer que envolvem o torcedor e o 

futebol brasileiro; 

 Produção de conhecimento sobre o futebol e sua relação com o campo do lazer, a fim de que a mesma 

possa ser utilizada não só na academia, como também em espaços educacionais que têm o futebol como 

possível conteúdo; 

 Formação de pesquisadores para o campo das políticas públicas de esporte e lazer, mais especificamente 

sobre os estudos do futebol; 

 Produção de 2 artigos para publicação em periódico classificado no Qualis-Capes; 

 Participação em eventos científicos no Brasil, que tenham relação com a temática do estudo a ser 

desenvolvido; 

 Publicação de um livro para ser utilizado em espaços educacionais que têm o futebol como possível 

conteúdo; 

 Organização e execução de um evento acadêmico aberto ao público, onde serão convidados especialistas 

dos estudos do futebol na perspectiva das ciências humanas e sociais para debaterem a temática das 

políticas desenvolvidas para os torcedores no Brasil e no mundo. 

 

Pesquisa vinculada ao Centro MG da Rede CEDES: "Levantamento e análise do desenvolvimento da 

produção e do estudo sobre o futebol de 1980 – 2016". 
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Pesquisa: "Levantamento e análise do desenvolvimento da produção e do 

estudo sobre o futebol de 1980 - 2016" 

 O futebol é algo presente no cotidiano de muitas sociedades. Embora latente na sociedade brasileira e 

reconhecido como fenômeno social, os estudos acadêmicos acerca desse esporte sobre essa perspectiva só se 

iniciaram nos finais da década de 1970. Até então, os estudos sobre futebol tinham um viés mais positivista, com 

objetivos na busca do desempenho. A partir da década de 1980, emergiu um interesse do estudo da temática 

futebol nas áreas de ciências humanas e sociais.        

 Em 2008, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas realizou um levantamento da produção 

brasileira sobre o futebol (1987-2007) no âmbito das ciências humanas e sociais (SILVA et al., 2009), de modo 

que pesquisadores, estudantes, gestores públicos e demais interessados na temática futebol pudessem localizar 

grande parte do material produzido sobre essa temática.       

 A partir do levantamento citado acima e do aumento do interesse acadêmico-científico sobre a temática 

futebol, oriundas principalmente da Copa do Mundo de 2014, vislumbrou-se uma nova possibilidade de 

pesquisa, buscando fazer análises mais profundas da produção sobre futebol e de seus produtores. 

 
Objetivo: A pesquisa atual tem como objetivo levantar e analisar o desenvolvimento da produção acadêmica 

brasileira no que se refere à temática futebol de 1980 a 2016. 

Metodologia: 

 A metodologia empregada é a de cientometria com a análise do autor, título, ano, instituição, 

procedência geográfica, nível (mestrado ou doutorado), área do conhecimento, orientador, sexo do autor. 

Dentro do projeto do levantamento há uma subdivisão em quatro linhas de pesquisa sendo elas:  

 Linha 1: Produção sobre futebol nas Ciências Sociais e Humanas de 1980 a 2016; 

 Linha 2: Produção de teses e dissertações sobre futebol nos programas de pós-graduação em Educação 

Física; 

 Linha 3: Análise da produção dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq que tematizam o futebol; 

 Linha 4: Análise da produção da Rede CEDES sobre o futebol.  

 

Os dados gerados em cada linha de pesquisa terão como destinos sete etapas, sendo elas: 

 

 Etapa 1 – Definição dos termos para as buscas; 

 Etapa 2 – Consulta nas bases de dados científicas; 

 Etapa 3 - Exportação dos registros; 

 Etapa 4 - Aplicação de critérios para seleção dos trabalhos; 
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 Etapa 5 – Categorização; 

 Etapa 6 – Padronização dos dados; 

 Etapa 7 – Análise dos dados. 

 
Desenvolvimento: 

  
Ao final do mês de outubro de 2016, o projeto de pesquisa foi apresentado ao grupo em uma reunião no 

GEFuT, assim como sua aprovação pelo Departamento de Educação Física da EEFFTO/UFMG. Em 

novembro sucedeu-se uma reunião com o grupo com o intuito da apresentação da bolsista do projeto e a 

apresentação do levantamento enviado à Rede CEDES. Além disso, foi apresentado e detalhado o cronograma. 

O projeto baseia-se em quatro linhas de pesquisa (citadas na página anterior) e o desenvolvimento de cada linha 

se apresenta da seguinte forma: 

 

 Linha 1 já apresentou um balanço de quantas revistas foram analisadas e quais ainda faltavam realizar a 

análise; expôs também que nessa linha faltava o término das tabulações dos artigos encontrados e suas 

respectivas categorizações; 

 A linha 2 expôs que as atividades referentes às análises dos dados enviados pela CAPES estavam sendo 

feitas, visto a discrepância entre esses dados e os trabalhos originais; 

 A linha 3 expôs que precisaria fazer a repescagem de alguns dados e a posteriori pensar em uma 

metodologia para a pesquisa qualitativa; 

 A linha 4, adicionada recentemente ao projeto, atualizou-se sobre os informes acerca das tarefas.  

Sendo assim, o GEFuT já consolidou as seguintes ações para esse projeto: 

 

 Elaboração dos instrumentos de pesquisa; 

 Organização e execução de um evento acadêmico de caráter formativo para os pesquisadores envolvidos 

e a comunidade acadêmica em geral; 

 Aplicação do projeto piloto; 

 Pesquisa de campo. 
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PUBLICAÇÕES DO GEFuT 

Livro "Levantamento da produção sobre o futebol nas ciências humanas e sociais de 

1980 a 2007" 

 

Editora: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFMG 

Organizadores: Silvio Ricardo da Silva, Luiz Gustavo Nicácio, Priscila Augusta Ferreira Campos, Marcos de 

Abreu Melo 

Ano de publicação: 2009 

Resumo: Após um período de estudos sobre futebol, o GEFuT observou que a produção acadêmica acerca 

do futebol que se relacionava às ciências humanas e sociais apresentava-se pulverizada. Ao buscar por 

referenciais teóricos não era encontrado um banco de dados unificado que possibilitasse uma consulta rápida a 

grande parte dos periódicos pertencentes a essa área. Além disso, os bancos de dados já existentes referiam-se 

normalmente a um único formato de referência, artigo ou tese/dissertação. No caso de livro, não foi 

identificado nenhum banco de dados que pudesse orientar a busca. Entendeu-se então que convergir tais 

referências a um banco de dados unificado poderia contribuir para o trabalho de pesquisadores, estudantes, 

gestores públicos, entre outros interessados no estudo do futebol. Buscando chegar a tal banco de dados, o 

GEFuT propôs-se a realizar este trabalho de levantamento, apresentação e disseminação da produção de teses, 

dissertações, periódicos, anais e livros que tratam do conhecimento relativo ao futebol nas ciências humanas e 

sociais durante o período de 1980 a 2007, em parceria com o Ministério do Esporte representado pela Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (SNDEL), esperando contribuir com os vários interessados. 
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Livro "O futebol nas Gerais" 

 

 

Editora: UFMG 

Organizadores: Silvio Ricardo da Silva, José Alfredo de O. Debortoli e Tiago Felipe da Silva  

Ano de publicação: 2012 

Resumo: Nesta obra, o GEFuT reuniu textos de pesquisadores que estudaram o futebol mineiro nas mais 

diferentes dimensões. O livro conta com trabalhos desenvolvidos no Programa Interdisciplinar de Mestrado em 

Lazer da UFMG; pesquisas em parceria com a extinta Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e 

Lazer (SNDEL), do Ministério do Esporte; bem como em estudos realizados em outros programas da UFMG, 

além de trabalhos de monografias de graduação e de projetos de extensão. O objetivo é contribuir com o debate 

acadêmico sobre o futebol e o torcer no âmbito das ciências humanas e sociais a partir de estudos realizados no 

estado de Minas Gerais, além de contribuir com a formação de estudantes, profissionais e pesquisadores. 
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Livro "Futebol, linguagem, artes, cultura e lazer" 

Editora: Jaguatirica 

Organizadores: Elcio Cornelsen, Günther Augustin e Silvio Ricardo da Silva 

Ano de publicação: 2015 

Resumo: O livro é resultante das conferências realizadas durante o I Simpósio Internacional Futebol, 

Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, que aconteceu durante o ano de 2013 em Belo Horizonte. O evento foi 

organizado em parceria do GEFuT com o FULIA (Núcleo de Futebol, Linguagem e Artes). O livro conta com 

textos de renomados pesquisadores nacionais e interacionais do futebol. Os variados temas abordados pelo livro 

exploram a aparição de uma nova cultura do corpo atrelada às imposições contemporâneas, especialmente as 

advindas das expansões citadinas, da luz elétrica, das inovações estéticas modernistas, das organizações de 

trabalho ou das configurações identitárias e de poder, ou ainda da preservação da memória dos jogadores. Desta 

forma, refletem o perfil e a atuação transdisciplinar dos pesquisadores e constitui-se como uma importante obra 

dos estudos sobre o futebol. 
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Livro "O ensino do futebol: para além da bola rolando" 

Editora: Jaguatirica 

Organizadores: Silvio Ricardo da Silva, Leandro Batista Cordeiro e Priscila Augusta Ferreira Campos 

Ano de publicação: 2016 

Resumo: O livro é uma obra indispensável a estudiosos do futebol, professores, treinadores e monitores, e 

destinado também aos leitores em geral. Organizado por Silvio Ricardo da Silva, Leandro Batista Cordeiro e 

Priscila Augusta Ferreira Campos, membros do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), traz a proposta de se repensar o ensino do futebol na escola, 

nos projetos sociais e nas 'escolinhas'. Em onze capítulos, o livro tece um amplo panorama sobre o futebol e 

seus temas relacionados: história, cultura, torcida, Copa do Mundo, profissão, racismo, violência, gênero e 

sexualidade, artes, jogos eletrônicos e aspectos didático-pedagógicos. 

 

 



11 
 

I ENCONTRO ESPORTE, DIREITO E SOCIEDADE 
 

 

 

 O I Encontro Esporte, Direito e Sociedade (I EEDS) ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio de 2017, na 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da UFMG. O evento será realizado 

em parceria entre a EEFFTO e a Faculdade de Direito da UFMG (FDUFMG), e visa atrair a atenção da 

comunidade acadêmica e dos profissionais interessados no estudo de temas que envolvem políticas públicas e 

direitos humanos ligados ao futebol e outros esportes. A coordenação é conjuntamente realizada pelo Grupo de 

Estudos em Direito Desportivo da UFMG (DDUFMG) e pelo Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas 

(GEFUT).              

  O I Encontro Esporte, Direito e Saúde tem o objetivo de discutir como o esporte e sua regulação 

normativa impactam a sociedade e como o futebol nos ajuda a pensar sobre a sociedade e vice-versa. A 

produção científica na área do esporte revela a constante necessidade de aprofundamento dos diálogos 

interdisciplinares e o I EEDS se apresenta como uma grande oportunidade para pesquisadores que se dedicam 

ao estudo do esporte sob diferentes perspectivas.        

 O Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade de Direito da UFMG (DDUFMG) tem como 

objeto de estudo as questões que emergem a partir do entrelaçamento entre o direito e o esporte. Ao abordar 

temas de diversas áreas do direito que, de alguma forma, tocam a realidade do esporte, o DDUFMG promove 

debates críticos e reflexivos em suas reuniões.         

 Entre os temas de estudo do DDUFMG podem ser citados: as diferentes formas de discriminação no 

esporte; o trabalho no esporte sob o viés individual e coletivo; as transferências de atletas; o direito de imagem 

dos atores do espetáculo esportivo; a ética no esporte; a dopagem; os avanços tecnológicos no esporte; a 

proteção da saúde e integridade dos atletas; a relação do esporte e a violação de direitos humanos; direitos do 

torcedor (consumidor); o interesse público e o legado deixado a partir da realização dos denominados 

“megaeventos”; a proteção à propriedade intelectual; a tributação das entidades de prática desportiva; a 

soberania nacional e a relação com as federações internacionais; entre outros. 

Para mais informações, acesse o link: https://encontroeds.tumblr.com/ 

https://encontroeds.tumblr.com/
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Com a palavra: Silvio Ricardo - Coordenador do GEFuT 

Nome completo: Silvio Ricardo da Silva 

 

Formação: Graduação em Educação Física pela 

Universidade Gama Filho; 

Mestrado em Ciência do Movimento Humano pela 

Universidade Federal de Santa Maria; 

Doutorado em Educação Física pela Universidade 

Estadual de Campinas. 

 

Data de ingresso no GEFuT: Fundador do 

Grupo em setembro de 2006 

 

 

Qual a importância do GEFuT e do tema 

abordado? 

Silvio: O GEFuT surgiu para tentar contribuir, 

através dos estudos acadêmicos, com as políticas 

públicas que acabam permeando o futebol em 

Minas Gerais e com o tempo se ampliou também 

para além do estado. O Grupo tem um papel 

importante que é contribuir para o desenvolvimento 

das políticas públicas de esporte e lazer que dizem 

respeito ao futebol. 

De que forma o GEFuT contribui para o 

desenvolvimento de políticas públicas na área 

do esporte e do lazer? 

Silvio: Contribui bastante porque os gestores têm 

um respeito muito grande pela academia e quando 

nós conseguimos esse espaço de diálogo com os 

gestores eles ficam muito sensibilizados sobre os 

resultados que nós levamos. Além disso, a própria 

mídia procura muito os Grupos das universidades 

para opinar sobre determinado ponto que diz 

respeito a decisões políticas e o GEFuT é muito 

procurado. Então quando os Grupos de pesquisas 

conseguem esse diálogo tanto com os gestores 

quanto com a mídia, eles se tornam grande 

influenciadores. 

Como você se sente coordenando e 

participando de um Grupo como esse? 

Silvio: Eu me sinto muito realizado. O GEFuT é 

um espaço de realização acadêmica muito grande 

para mim porque eu amo futebol e poder contribuir 

é extremamente realizador e tenho muito orgulho 

de tudo aquilo que o GEFuT fez (ao longo desses 

dez anos de existência), faz e vai continuar fazendo. 

Como os alunos podem participar do Grupo? 

Silvio: O GEFuT se reúne todas às segundas-feiras, 

de 18h às 21h, na EEFFTO. A participação é livre, 

desde que a pessoa se interesse por futebol e 

cumpra as tarefas propostas. Nós temos o maior 

prazer de receber os alunos e contribuir na 

formação deles.  
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Com a palavra: Indiamara Bárbara - Bolsista de Iniciação Científica do GEFuT

Nome completo: Indiamara Bárbara da Silva 

 

Formação: Graduanda do 4º período de 

Licenciatura em Educação Física da UFMG 

 

Data de ingresso no GEFuT: Outubro de 2016 

 

Funções realizadas: realiza as atividades 

relacionadas à pesquisa "Levantamento e análise do 

desenvolvimento da produção e do estudo sobre 

futebol 1980-2016", participa das reuniões semanais 

do grupo, além de atividades relacionadas à 

divulgação de eventos nas redes sociais do Grupo. 

 

O que te motivou a participar do GEFuT? 

Indiamara: Fui convidada a conhecer o grupo pelo 

professor Silvio, que foi o docente da disciplina 

Lazer e Educação Física quando eu cursava o 3° 

período.  A princípio, o Silvio me perguntou se eu 

me interessava pelo tema futebol, e eu disse que 

sim. Nisso fui convidada a participar da pesquisa do 

levantamento e a fazer parte do GEFuT. 

Qual a importância do tema abordado? 

Indiamara: Vejo que o tema do futebol no grupo é 

de grande importância devido aos vários ângulos e 

olhares que o tema pode ser observado. Não se trata 

de um grupo de "conversa de buteco". É um grupo 

consolidado, com discussões que ultrapassam o 

estádio/campo/várzea, onde temas como contexto 

histórico e sociocultural, economia, entre outros, 

são trabalhados na análise do futebol, dialogando 

com as mais diversas bibliografias. 

De que forma essa experiência no GEFuT 

contribui para sua formação acadêmica e 

profissional? 

Indiamara: O GEFuT tem um grande número de 

mestres e doutores. Eu, como aluna da graduação, 

vejo o Grupo como uma oportunidade de inserção 

nas discussões acadêmicas, visto que há uma grande 

quantidade de saberes e experiências que são 

compartilhados nas discussões no Grupo. Desse 

modo, me sinto contemplada e motivada a aprender 

a fazer pesquisas, com o intuito de mais adiante 

continuar meus estudos dentro do Grupo 

(produção do TCC, artigos, dissertação, tese). 
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INFORMES: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MG da REDE CEDES realiza Seminário na UFMG 
 

O CENTRO MG da REDE CEDES realizou, no dia 05 de maio de 2017, um seminário 

para discutir temas relacionados às Políticas Públicas na área do Esporte e do Lazer. O evento 

aconteceu na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da UFMG, 

e foi dividido em dois momentos: no período da manhã houve uma reunião interna com os 

integrantes do CENTRO MG; e no período da tarde foi realizada a palestra "Perspectivas Sobre as 

Políticas Públicas de Financiamento de Pesquisas sobre Esporte e Lazer no Brasil", ministrada pela 

Prof.ª Dra. Giselle Helena Tavares, da Universidade Federal De Uberlândia (UFU). Na próxima 

edição do Boletim iremos trazer informações detalhadas sobre esse evento. 

REUNIÃO DA REDE CEDES EM BRASÍLIA 

 

 Foi realizada em Brasília, no período de 10 a 12 de maio de 2017, a 1ª Reunião do Grupo 

Gestor Nacional dos Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da 

Rede CEDES. Para esse evento, três integrantes do CENTRO MG da REDE CEDES estiveram 

presentes, sendo eles: a Prof.ª Dra. Ana Cláudia Porfírio Couto - coordenadora do CENTRO MG; a 

Prof.ª Ms. Patrícia Zingoni Machado de Morais - representando os pesquisadores do Sudeste; e o 

Prof. Dr. Silvio Ricardo da Silva - coordenador da Rede CEDES Brasil juntamente com a Prof.ª 

Leila Mirtes. 

 

GRUPO LUCE ORGANIZA PALESTRA NA EEFFTO 

 O Grupo LUCE, um dos integrantes do CENTRO MG da REDE CEDES, realizou, no 

dia 08 de maio de 2017, a palestra "Políticas públicas e Copa do mundo de Futebol 2014 no Brasil: 

das expectativas aos impactos sociais", ministrada pelo Prof. César Castilho. O evento aconteceu na 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da UFMG.  
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REALIZAÇÃO: 

 

APOIO: 

 

Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas 

Públicas 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 

 

 

 
 

EDITORIAL 
 

Coordenação do Centro: Ana Cláudia Porfírio Couto 

 

Coordenador Adjunto do Centro: Luciano Pereira da Silva 

 

Bolsista de Apoio Técnico: Davi Marins Penido 

 

Bolsista de Iniciação Científica: Gabriele Álvares Silva 
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