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CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 

(CEEFEL) DA PUC MINAS 

O Centro de Estudos de Educação Física, Esporte e Lazer (CEEFEL), da PUC Minas, é um centro de 

pesquisas que concentra seus estudos na área da saúde e integra o Centro MG da Rede CEDES. O CEEFEL é 

liderado pela Prof.ª Ms. Patrícia Zingoni Machado de Morais e pela Prof.ª Dra. Vânia de Fátima Noronha Alves 

e promove a participação dos docentes, discentes da pós-graduação e graduação e da população em geral, na 

construção, 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. Fomenta ações tanto 

na licenciatura quanto no bacharelado em Educação Física na PUC Minas, com a consolidação de perspectivas 

teóricas e práticas, interdisciplinares e de integração entre pesquisa, ensino e extensão.  

 

Professores que integram o CEEFEL 

CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA 
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As possibilidades geradas por meio dessas ações voltam-se para a atualização, a qualificação de recursos 

humanos e a promoção da formação continuada para a prestação de serviços com excelência nos diferentes 

âmbitos de atuação da Educação Física na sociedade, como a Educação Física escolar, o lazer, o esporte e o 

condicionamento físico para a saúde. Além disso, o CEEFEL justifica-se pela necessidade de fomento de ações 

que possam contribuir com a implementação do curso de licenciatura/bacharelado em Educação Física na PUC 

Minas.             

 Assim, o CEEFEL é composto por oito grupos de estudos que se dividem em diversas linhas de 

pesquisa. 

GRUPOS DE ESTUDOS QUE INTEGRAM O CEEFEL 

 

GRUPOS DE 
ESTUDO 

SUB-LINHA DO 
CEEFEL 

PROFESSOR(A) 
RESPONSÁVEL 

ENCONTROS 

Políticas de Esporte 
e de Lazer 

Políticas de esporte e 
de lazer 

Patrícia Zingoni 
Segundas-feiras 

15h às 17h 

Fisiologia do 
Exercício 

Práticas corporais e 
atividade física 

Alex Guazzi 
Quartas-feiras 
15:30h às 17h 

Gestão das Práticas 
Corporais 

Gestão da Educação 
Física, do esporte e do 

lazer 
Daniel Marangon 

Sextas-feiras 
13h às 14:30h. 

Quinzenal 
 

Formação de 
Treinadores 
Esportivos 

Formação profissional 
em Educação Física 

Mauro Sá 
Sextas-feiras 

15h às 16:30h. 

Ginástica para Todos 
Formação profissional 
em Educação Física 

Marcus Vinícius Ambrósio 
Sextas-feiras 

15h às 16:30h. 

Condicionamento 
Físico em Academias 

de Ginástica 

Práticas corporais e 
atividade física e saúde 

Hugo César Reuniões pré-agendadas 

Avaliação e 
Promoção de 

Atividade Física 

Práticas corporais e 
atividade física e saúde 

José Mauro Reuniões pré-agendadas 

Práticas Corporais 
para pessoas com 

deficiências 

Práticas corporais para 
pessoas com 

deficiência/inclusão 
Cláudia Barsand 

Quartas-feiras 
15h às 17h 

Mensal 
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PESQUISAS DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DO CEEFEL 

1 - "Garimpando memórias do esporte: mapeando histórias de esportivização" 

Coordenador: Joélcio Fernandes Pinto 

Órgão financiador: Ministério do Esporte 

2 - "Memórias de professores/as: olhares sobre esportes e seu ensino em Minas Gerais (1950-1980)” 

Coordenador: Maria do Carmo Xavier 

Órgão financiador: FAPEMIG 

3 - "Histórias, estórias e memórias dos Negros do Rosário no Caminho do Sabarabuçu da Estrada 

Real em Minas Gerais" 

Coordenador: Vânia Noronha 

Órgão financiador: CNPQ 

4 - "Seguranc ̧a para ginastas de Gina ́stica de Trampolim: a Gaiola Modular para Cinto de Seguranc ̧a 

Rotatório, como aparato tecnolo ́gico para o aparelho Trampolim" 

Coordenador: Marcus Vinícius Bonfim Ambrósio 

Órgão financiador: FIP 

5 - "Impacto do uso do suplemento Agaricus Blazei no desempenho de força de praticantes de 

musculação" 

Coordenador: William César Bento Régis e Hugo César Martins Costa  

Órgão financiador: PROBIC - FAPEMIG  

6 - "Dualidade na representação do professor de Educação Física e/ou Educador Físico: análise de 

imagens compartilhadas na rede social" 

Coordenador: Admir Soares de Almeida Júnior 

Órgão financiador: PROBIC-FAPEMIG  

7 - "Adolescentes e Futebol: por uma educação cidadã" 

Coordenador: Joélcio Fernandes Pinto 

Órgão financiador: PUC Minas (PROEX) 
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8 - "O ensino do futebol e do basquetebol a partir da compreensão do jogo: implicações sobre o 

processo de treinamento, competição e formação de treinadores e atletas para o esporte de 

rendimento" 

 
Coordenador: Mauro Vinícius Sá 

Órgão financiador: FIP 

9 - "Histórias, estórias e memórias dos Negros do Rosário no Caminho Velho da Estrada Real em 

Minas Gerais" 

 
Coordenador: Vânia Noronha 

Órgão financiador: FAPEMIG 

10 - "Práticas corporais em Vilas do Programa Judicial para Remoção e Reassentamento Humanizado 

de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381 em Minas Gerais" 

 
Coordenador: Patrícia Zingoni 

Órgão financiador: REDE CEDES - Ministério do Esporte 

11 - "Avaliação do consumo máximo de oxigênio em atletas de futebol de campo através do Teste de 

Caminhada de Rockport realizado em esteira" 

 
Coordenador: Alex Guazzi 

Órgão financiador: FIP 

 
12 - "Efeito agudo da manipulação da pausa entre exercícios do desempenho e percepção subjetiva de 

esforço de praticantes de musculação" 

 
Coordenador: Hugo César Martins Costa e José Mauro Silva Vidigal 

Órgão financiador: FAPEMIG/PROBIC 

 
13 - "Monitoramento do desempenho físico e estado de humor de atletas de Artes Marciais Mistas" 

Coordenador: José Mauro Silva Vidigal e Hugo César Martins Costa    

Órgão financiador: FAPEMIG/PROBIC 

 
14 - "Histórias, estórias e memórias dos Negros do Rosário no Caminho Novo da Estrada  Real" 

Coordenadores: Vânia Noronha e Daniel Marangon 

Órgão financiador: FAPEMIG
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Dados Gerais sobre o Grupo de Políticas do Esporte e do Lazer do CEEFEL 

Coordenadora: Professora Mestre Patrícia Zingoni Machado de Morais 

Instituição de Ensino Superior: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Cursos envolvidos: Graduação em Educação Física e Grupo de Estudo Distribuição Espacial da População -

GEDEP, do programa de pós-graduação em Geografia. 

Linhas de estudo: Políticas Públicas de Esporte e de Lazer (CNPq https://goo.gl/rFiVB9)  

 
 

Objetivo: Pesquisar sobre as relações políticas entre o Estado e a sociedade, mediadas pelo esporte e pelo lazer, 

reconhecidos como direito constitucional e práticas sociais e educativas. Diz respeito aos processos de 

formulação, gestão e normatização de políticas relacionadas às práticas corporais implementadas em instituições 

públicas e privadas.  

Histórico: Integrado às ações do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), da PUC Minas, e 

coordenado pelo curso de Educação Física desta Universidade, o Centro de Estudos de Educação Física, 

Esporte e Lazer (CEEFEL) foi criado e aprovado pelo Conselho Universitário em 2005 como laboratório de 

ações integradas e interdisciplinares destinado à produção e socialização de conhecimentos e tecnologias 

voltados à qualificação de políticas, programas, projetos e atuação profissional 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. 

Pesquisa vinculada ao Centro MG da Rede CEDES: "Vivências Culturais e Lazer em Vilas do Programa 

Judicial para Remoção e Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381 em Minas 

Gerais"  

 
 

Reunião do Grupo realizada no dia 29/05
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Pesquisa vinculada ao Centro MG: "Vivências Culturais e Lazer em Vilas do 

Programa Judicial para Remoção e Reassentamento Humanizado de 

Famílias do Anel Rodoviário e BR-381 em Minas Gerais" 

 

Criado em 2013, o Programa Judicial para Remoção e Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel 

Rodoviário e BR-381, em Minas Gerais, surge como uma solução possível para resolver conflitos de grande 

proporção, como a integração de terrenos públicos em contraponto com o direito fundamental à moradia dos 

ocupantes. O Programa irá atuar em uma faixa de 330 km, no trecho entre o bairro Bom Destino, em Santa 

Luzia, até o bairro Olhos D’água, em Belo Horizonte e 303 km na região entre os municípios de Caeté e 

Governador Valadares.            

 O Programa atualmente está acontecendo em 4 Vilas: Vila da Paz; Vila Pica-pau; Vila da Luz; Bairro 

Bom Destino. Esta pesquisa destaca-se como uma importante metodologia de reconhecimento da realidade 

destas comunidades, com o objetivo de subsidiar projetos e ações de práticas corporais com maior impacto na 

vida social e cultural de pessoas que sofrem com o processo de desocupação, mas também como uma estratégia 

preliminar de conscientização da importância destes para o processo de subjetivação e para a convivência 

comunitária. Para isto será necessário compreender historicamente os fundamentos do fenômeno de remoção e 

reassentamento à luz da perspectiva dos sujeitos que ali vivem e desenvolvem estratégias próprias de expressão 

cultural.  

Participantes da pesquisa: 

 Ms. Patrícia Zingoni - Docente e coordenadora de pesquisa do Curso de Graduação em Educação Física 

da PUC Minas; 

 Pós Dr. Duval Fernandes Magalhães - Docente da Pós-graduação de Geografia da PUC Minas; 

 Pós Dr. Alexandre Diniz - Docente da Pós-Graduação de Geografia da PUC Minas; 

 Dra. Paula de Figueiredo - Docente do Curso de Psicologia e de Educação Física da PUC Minas; 

 Ms. Luiz Soares – Doutorando na Pós-graduação em Educação da PUC Minas; 

 Ms. Leonardo Toledo – Doutorando na Pós-graduação em Educação da PUC Minas; 

 Adrize Paola Gonçalves Marques - Mestranda na Pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas; 

 Titane Lorena Rocha - Graduanda em Educação Física na PUC Minas e monitora do CEEFEL; 

 Patrícia Lamunier de Carvalho - Graduanda em Educação Física na PUC Minas. 

Objetivo Geral: Realizar diagnósticos das manifestações culturais em Vilas do Programa Judicial de Conciliação 

para Remoção e Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381, tendo em vista 

subsidiar políticas públicas de lazer. 
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Objetivos específicos e metas:  

Objetivo específico 1: Conhecer sobre a realidade sociopopulacional das famílias que serão removidas das 

Vilas: da Luz, da Paz e Bairro Bom Retiro. 

Meta. 1.1: Tratamento e análise estatística da base de dados diagnóstica disponibilizada pelo programa, 

sistematizada por meio do questionário sobre cadastro das famílias. 

Meta 1.2: Produção de um relatório quantitativo e qualitativo síntese sobre a realidade sociopopulacional 

das 1100 famílias cadastradas na base de dados do programa. 

Objetivo específico 2: Identificar os equipamentos sociais disponíveis nas Vilas para as vivências culturais, bem 

como as condições de uso e de acesso à essas áreas. 

Meta 2.1: Georreferenciamento dos equipamentos identificados e descrição das condições de acesso e 

uso. 

Objetivo específico 3: Pesquisar e registrar os conteúdos culturais existentes nas Vilas, buscando conhecer a 

realidade cultural dos seus moradores, bem como as condições para suas realizações, tendo como referência 

analítica a teoria do lazer. 

Meta 3.1: Relatório descritivo e analítico dos conteúdos culturais, das formas de apropriação do tempo, 

do espaço e dos equipamentos de lazer com especial ênfase no subgrupo etário a ser removido, bem 

como as dificuldades reveladas para suas realizações, interpretando os sentidos e a subjetividade das 

narrativas. 

Meta 3.2: Produzir uma publicação com base nas análises da pesquisa de campo, documentos e bibliografias 

que possam subsidiar políticas públicas de lazer focalizadas e específicas no intuito de atender aos interesses e as 

necessidades emanadas da subjetividade dos sujeitos dessas comunidades e para as áreas de assentamento da 

população removida das Vilas. 

Metodologia: Baseada em um referencial interdisciplinar (pautado, sobretudo, pelas áreas de Educação Física, 

Psicologia, Geografia e Demografia), a pesquisa será realizada através da combinação de revisão bibliográfica, 

demográfica, documental e empírica, supondo a inserção preliminar dos pesquisadores nos grupos a serem 

pesquisados. Além da utilização de dados estatísticos sobre a realidade sociocultural das Vilas, propõe-se fazer 

um levantamento junto a uma parcela das famílias a serem removidas das áreas definidas com uma abordagem 

qualitativa por meio de rodas de conversas. O material empírico será levantado por meio de dinâmicas e registro 

em fotos e vídeos (quando autorizado). Será utilizada também entrevistas semi-estruturadas realizadas in loco 

com líderes das referidas comunidades e com os técnicos do Programa Judicial de Conciliação. As entrevistas 

serão gravadas, transcritas e analisadas pelos pesquisadores. A proposta será submetida ao Conselho de Ética da 

PUC e inscrita na Plataforma Brasil. 
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Mapa da Vila da Paz utilizado em uma das etapas do trabalho de campo 
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Desenvolvimento:  

 Em 2016, várias etapas da pesquisa foram cumpridas. Foi feita uma revisão de literatura e estudos 

documentais da equipe de pesquisa; a elaboração do instrumento da pesquisa de campo – entrevistas; a 

aprovação da pesquisa pelo Conselho de Ética do CEEFEL/PUC Minas; a realização das entrevistas; a 

organização dos dados da pesquisa de campo; a análise de todos os dados da pesquisa; a escrita de artigo para 

livro do Centro de Pesquisa da Rede CEDES de Minas Gerais; a apresentação da pesquisa em seminários; o 

desenvolvimento do projeto editorial e a produção do conteúdo do manual didático.    

 No primeiro semestre de 2017, as atividades referentes à pesquisa envolveram: encontros semanais de 

formação com leitura e discussão de bibliografias sobre os temas da pesquisa e organização da execução da 

pesquisa; definição da Vila da Paz como o campo da pesquisa; imersão e pesquisa exploratória na Vila da Paz 

aos finais de semana; discussão e análise preliminar dos dados coletados na pesquisa qualitativa sobre conteúdos 

culturais do lazer; sistematização, apresentação e análise da base de dados estatística do Cadastro Social das 

Famílias da Vila da Paz; estudo e construção da base teórica sobre espaço urbano e lazer; apresentação e 

discussão sobre a base teórica e metodológica referente à coleta de dados a ser feito na escola; entrevistas de 

aprofundamento com os moradores da Vila da Paz à partir do georreferenciamento das ruas e espaços de lazer 

na Vila da Paz; coleta de dados na Vila da Paz com alunos da escola; organização da publicação e escritos 

preliminares para a publicação.           

 Para o segundo semestre de 2017, a programação da pesquisa está planejada da seguinte forma:  

1) Escrita da publicação; 

2) Participação em seminários científicos para apresentação de artigos; 

3) Edição da publicação; 

4) Lançamento e divulgação da publicação: no meio acadêmico e nas Vilas;  

5) Retorno do resultado da pesquisa às comunidades; 

6) Elaboração do Relatório Final. 
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PUBLICAÇÕES DO CEEFEL 

Livro: Sistema de monitoramento e avaliação dos programas Esporte e Lazer da Cidade 

e Segundo Tempo do Ministério do Esporte 

Editora: O Lutador 

Organizadores: Eustáquia Salvadora de Sousa, Vânia Noronha, Carla Andréa Ribeiro, Daniel Marangon 

Duffles Teixeira, Duval Magalhães Fernandes e Maria Aparecida Dias Venâncio. 

Ano de publicação: 2010 

Resumo: Uma das inovações do desenvolvimento de políticas sociais é a crescente importância atribuída às 

avaliações de seus programas que atuam como defensores de direitos em busca de transformações que a 

sociedade demanda e merece. Esse é o foco da pesquisa relatada neste livro, fruto de um dos esforços 

fomentados pelo Ministério do Esporte, por meio da Rede CEDES. Em 2010 foi concluída a Pesquisa Nacional 

de Avaliação do Programa Segundo Tempo pelos beneficiados e suas famílias, viabilizada pela parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG, a partir da definição de indicadores de eficiência, 

eficácia e efetividade/impacto do Programa. 
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Livro: Pensando sobre políticas públicas de lazer para a juventude em contexto de 

vulnerabilidade social: contribuições a partir de pesquisa em Ribeirão das Neves 

 

Organizadora: Vânia Noronha 

Ano de publicação: 2009 

Resumo:  No período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, foi realizada uma pesquisa na cidade de Ribeirão 

das Neves com o objetivo de elaborar e aplicar um diagnóstico sociopopulacional e cultural (esporte e lazer) 

para a cidade, visando construir subsídios para o desenvolvimento de políticas de inclusão pelo esporte e lazer 

de jovens sujeitos à situação de risco para a violência. Trata-se de um projeto de investigação cuidadoso, que 

utilizou diferentes instrumentos de coleta de dados – pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, grupos focais 

e entrevistas – criando, dessa forma, uma metodologia que, certamente, será útil para a avaliação de grande parte 

das cidades brasileiras, no que se refere a diagnósticos sociopopulacionais e culturais. 
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XII Encontro Científico e Pedagógico da Educação Física  

(ENCIPEF) - 2017 

 

 O Departamento de Educação Física da PUC Minas realiza anualmente o Encontro Científico e 

Pedagógico da Educação Física - ENCIPEF - possibilitando aos participantes a discussão de questões 

pertinentes à sua formação e intervenção profissional na Educação Física. O próximo encontro será realizado no 

mês de novembro de 2017. 

 

XI Encontro Científico e Pedagógico da Educação Física  

(ENCIPEF) - 2016 

 
 
 Em 2016, o Encontro ocorreu entre os dias 03 e 04 de novembro de 2016 e o CEEFEL participou da 

organização de sessões científicas como: palestras, seminários, mesas redonda, seleção e apresentação de 

trabalhos científicos. 

 O XI ENCIPEF trouxe a discussão e reflexão sobre o tema "formação e intervenção profissional: um 

debate sobre a formação única do campo da Educação Física". É papel da Universidade ampliar o olhar dos 

futuros professores e profissionais para questões de interesse nacional que contribuam para uma formação 

contextualizada com a realidade. Assim, a discussão sobre a proposta de resolução do Conselho Nacional de 

Educação que, se aprovada, retoma a formação única na Educação Física, impõe à comunidade acadêmica uma 

profunda reflexão sobre a formação de professores e profissionais que implica, necessariamente, a dimensão 

epistemológica, política e do mercado, entre outras.     
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Com a palavra: Patrícia Zingoni - Coordenadora do Grupo de Estudos em Políticas de 

Esporte e de Lazer do CEEFEL 

Nome completo: Patrícia Zingoni Machado de Morais 

 
Formação: Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 

Graduação em Educação Física (licenciatura) pela Universidade Federal de Minas Gerais; 

Pós-Graduação no Curso de Métodos e Técnicas de Elaboração de Projetos Sociais pela PUC Minas; 

Pós-Graduação no Curso de Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica de Belo Horizonte; 

Mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade São Marcos - SP.  

 
1 - Quando você começou a atuar no CEEFEL? 

Patrícia: Eu comecei a atuar no CEEFEL como pesquisadora desde a sua criação, que foi estimulada pelo 

Ministério do Esporte - REDE CEDES e, como coordenadora, em 2012. Em 2016, o CEEFEL passou a se 

estruturar através de Grupos de Estudos em áreas específicas e atualmente coordeno o Grupo de Estudos em 

Políticas de Esporte e de lazer.  

2 - Qual a importância do Grupo de Estudos em Políticas de Esporte e Lazer? 

Patrícia: O Grupo vem contribuindo com o desenvolvimento de pesquisas  que visam subsidiar políticas 

públicas de esporte e de lazer. Atualmente vem desenvolvendo a pesquisa "Vivências Culturais e Lazer em Vilas 

do Programa Judicial para Remoção e Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381 

em Minas Gerais" em parceria com o Centro MG da REDE CEDES. 

 
3 - De que forma o CEEFEL contribui para o desenvolvimento de políticas públicas na área do esporte 

e do lazer? 

 
Patrícia: Proporciona campo fértil de formação em políticas para seus integrantes e para alunos da graduação e 

da pós-graduação de forma interdisciplinar, em parceria com vários cursos da PUC Minas e em relação ao 

desenvolvimento de TCCs em políticas de esporte e lazer. Possibilita aos seus integrantes socialização e 

intercâmbio de suas ações e dos projetos individuais em eventos como congressos, simpósios, seminários e 

encontros em Políticas Públicas. Tem publicações de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais, 

de modo a contribuir com a disseminação do conhecimento produzido pelo Grupo. 

 
4 - Como os alunos podem participar do Grupo? 

Patrícia: Os alunos podem participar de qualquer Grupo de Estudo do CEEFEL desde que atendam aos 

seguintes critérios: sejam alunos de graduação ou pós-graduação e tenham interesse em desenvolver estudos na 

linhas de pesquisas dos Grupos. Além disso, é preciso frequentar regularmente os encontros e participar 

ativamente das atividades propostas pelo Grupo. 



14 
 

Com a palavra: Luiz Antônio - Bolsista de Iniciação Científica do Grupo de Estudos em 

Políticas de Esporte e de Lazer do CEEFEL

Nome completo: Luiz Antônio Ribeiro Soares das Neves 

 
Formação: Doutorando em Educação 

 
Data de ingresso no CEEFEL: Novembro de 2016 

1 - O que te motivou a participar do CEEFEL? 

Luiz Antônio: O objeto de estudo do Grupo é muito interessante e, por ser estudante da PUC Minas e estar na 

Coordenação Pedagógica do Programa de Remoção das famílias do Anel Rodoviário, que é o público-alvo da 

pesquisa, me interessei em entrar para o Grupo e participar do desenvolvimento da temática. 

2 - Qual a importância do tema abordado? 

Luiz Antônio: É de grande importância a busca de fundamentação teórica para políticas públicas para o lazer e 

a procura por formas de garantias de espaço e momentos de lazer para comunidades removidas 

compulsoriamente. 

3 - De que forma essa experiência no  CEEFEL contribui para sua formação acadêmica e profissional? 

Luiz Antônio: Essa experiência amplia a visão sobre a importância de manifestações do lazer para populações 

muito vulneráveis, além de permitir uma busca de fundamentos teóricos para a garantia de lazer para as 

comunidades removidas. 

 

 

Sentados, da esquerda para a direita: Ms. Luiz Antônio, Patrícia Lamunier, Adrize Paola e Titane Lorena Rocha 

Em pé, da esquerda para direita: Profª Ms. Patrícia Zingoni e Prof. Dr. Duval Fernandes Magalhães  
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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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