
Educação Física e como as disciplinas, os
estágios e os professores que lhe
acompanhavam naquele momento foram uma
influência em voltar seu olhar para os estudos
sobre o corpo. 
César Teixeira Castilho (EEFFTO/UFMG) foi o
convidado de março e conversou com o grupo do
Cemef sobre os caminhos que trilhou antes e
durante sua pesquisa de doutoramento “Políticas
Públicas e Copa do Mundo de Futebol 2014 no
Brasil: das expectativas aos impactos locais”. A
conversa passou por diferentes etapas de sua
formação, demonstrando como questões ao
longo da sua trajetória transdisciplinar foram aos
poucos o guiando para as áreas e temáticas de
seu interesse. 
Todos os encontros foram gravados e estão
disponíveis em nosso canal no YouTube.

Desde o dia 12 de março, a UFMG, diante do
recrudescimento da pandemia de Covid-19,
caracterizado pela elevação das taxas de
transmissão, circulação de novas variantes do
coronavírus e ameaça iminente de colapso dos
serviços de saúde, decidiu retroceder à etapa
zero do seu plano de retorno às atividades
presenciais. Seguindo as determinações do
Comitê Permanente da UFMG de Enfrentamento
do Novo Coronavírus, permanecemos em
trabalho remoto e sem previsão de retorno às
atividades presenciais.

Cemef Convida: Trajetórias de pesquisa
Neste semestre, optamos pela realização dos
nossos encontros mensais, Cemef Convida, com
a temática Trajetórias de Pesquisa. A intenção
foi destacar os caminhos traçados por diferentes
pesquisadores e que os levaram à construção de
seus respectivos objetos de estudo. Em janeiro,
recebemos Ana Carolina Vimieiro (FAFICH /
UFMG), para uma conversa sobre "História da
Genética Humana no Brasil: o caso do
Departamento de Genética da UFRGS". Carol
apresentou seu projeto de pesquisa, abordando a
metodologia utilizada no trabalho e qual foi a
trajetória até ali.
Em fevereiro, convidamos Carolina Nascimento
Jubé (CEPAE/UFG) com a temática "Método
natural de George Hébert: princípios e primeiras
influências". Carolina nos apresentou como foi
sua transição de interesse da área da saúde para
a ciências humanas durante sua graduação em 

O IX Seminário do PROEFE e XI Seminário do
CEMEF – A formação docente em Educação
Física: o olhar das humanidades ocorrerá em
junho e julho de 2021 e sua programação já está
disponível. O evento terá sessões de
apresentação de trabalhos. Serão 4 eixos
temáticos, sendo o primeiro deles a "História da
Educação Física escolar e da formação de seus
professores". No encerramento do Seminário
celebraremos os 20 anos do Cemef. Tome nota:
O envio de trabalhos deverá ser feito até o dia 30
de abril. Maiores informações sobre o evento
podem ser encontradas no link: XI_Seminário.

Há pouco mais de um ano suspendemos as
atividades presenciais no Cemef. Nesta edição,
destacamos algumas realizações do semestre
letivo 2020/2, bem como atualizações e
acontecimentos.

http://www.eeffto.ufmg.br/cemef/
https://www.youtube.com/cemefufmg

https://www.facebook.com/cemef.ufmg/
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05 de abril a 14 de maio – Recesso
letivo da UFMG
Retomaremos nossas atividades
no dia 17 de maio

Para participar das nossas ações fiquem
de olho nas nossas redes.

Agenda das Sextas

https://www.even3.com.br/seminarioproefeecemef2021/
https://www.youtube.com/watch?v=ESvEtIe6OmE&list=PLMZ4hFlhpMQFHiP3JSePqZLQZc_L-csjE
https://www.youtube.com/channel/UC-yTnl-ueKMm_w3B05mpLYQ
https://www.facebook.com/cemef.ufmg/
http://projetos.eeffto.ufmg.br/cemef/

