
 

 

 
 

CENTRO MG da REDE CEDES realiza seminário na UFMG 

  

 O CENTRO MG da REDE CEDES realizará o seminário "Legislação Esportiva 

Brasileira: A nova Lei Geral do Esporte" no dia 23 de novembro de 2017, às 14h, no auditório 

principal da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O seminário contará com duas palestras, 

ministradas pelo Prof. Dr. Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos e pelo nadador brasileiro 

Rogério Aoki Romero, seguidas de um debate com o público presente.   

 O evento é aberto ao público e tem capacidade para 150 pessoas. Para participar é 

necessário fazer inscrição pelo link e os presentes receberão certificado de participação.  

 

Sobre os palestrantes  

 

Wladimyr Camargos é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás 

(UFG); foi relator do anteprojeto da Lei Geral do Esporte; é membro da Comissão de Estudos 

Jurídicos Desportivos do Conselho Nacional do Esporte; membro-fundador da Academia 

Nacional de Direito Desportivo; coordenou os trabalhos de reforma do Código Brasileiro de 

Justiça Desportiva no ano de 2009; foi redator no âmbito do Governo Federal do anteprojeto 

da Lei Geral da Copa e normas estruturantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

Rogério Romero é um nadador brasileiro que participou de cinco edições dos Jogos 

Olímpicos; atualmente é Gerente de Esportes do Minas Tênis Clube. Já atuou como Secretário 

adjunto da Secretaria de Turismo e Esportes de Minas Gerais, como Conselheiro Nacional do 

Esporte, como Secretário Adjunto da Secretaria de Esportes e da Juventude de Minas Gerais e 

como Subsecretário de Esportes de Minas Gerais. 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5qoJ0b4RHDPlS0eHPfuLC6uBVtnh2EdTJZebwruZXf9bzg/viewform


 

 

 

REDE CEDES 

 

 O programa Rede CEDES foi implantado em 2003, como ação programática do 

Ministério do Esporte e é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer 

e Inclusão Social (SNELIS). Tem como objetivo produzir e compartilhar conhecimentos 

fundamentados nas Humanidades, de modo a contribuir para o desenvolvimento e a 

qualificação de políticas públicas e projetos voltados para o esporte e lazer no país. A Rede 

CEDES é composta por 27 Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte 

e de Lazer, distribuídos nas cinco regiões do Brasil.      

 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 

e lazer, que se manifesta desde a criação da Rede e visa estabelecer uma rede de conexões e 

saberes entre as Instituições de Ensino Superior e grupos de estudos situados no estado. 

Contribui assim, para a formação de gestores e técnicos críticos e atuantes no cenário das 

políticas de esporte e de lazer. O Centro é coordenado pela Prof.ª Dra. Ana Cláudia Porfírio 

Couto e tem como Coordenador Adjunto o Prof. Dr. Luciano Pereira da Silva.  

 O CENTRO MG da REDE CEDES é composto por oito grupos de pesquisas de três 

universidades: GEFuT, Gespel, LUCE, Oricolé, Polis e EduDança, pertencentes à UFMG; o 

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

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

Para mais informações, acesse o nosso site. 

  

 

https://centromgredecedes.wixsite.com/cedesmg

