Estimados amigos e colegas,
Com o objetivo de refletir sobre a Copa do Mundo de Futebol 2018
que se inicia, estamos convidando a comunidade acadêmica do CDS/UFSC,
e, em especial, você, para conosco pensar sobre esse importante evento
para a Educação Física.
Para esse fim, realizaremos duas mesas temáticas: uma quartafeira(13/06), às 15h30,no auditório do CDS (bloco 5); a outra, quinta-feira
(14/06), às 15h30, no auditório do CDS (bloco 5) quando estaremos
dialogando com convidados (conforme programação abaixo).
Contamos com você na divulgação entre os acadêmicos e também
com sua presença e valorosa contribuição nos diálogos. Haverá certificado
de participação aos presentes.
Em nome da comissão Coordenadora.

Programação

Titulo: Copa do Mundo de Futebol 2018: desafios para a Educação Física
e Educação Física Escolar
Passados quatro anos da realização da Copa do Mundo de Futebol
(2014) no Brasil torna-se oportuno fazer um balanço dos avanços ocorridos
e também projetar novos desafios para o “que fazer” da Educação Física –
formação de educadores, futebol profissional, infra-estrutura e formulação
de políticas públicas, ensino de futebol nas escolas e comunidades, e ainda
entender o tema da cultura e o consumo articulado ao futebol em nosso
país -, haja vista estarmos “às portas” de mais um relevante espetáculo
planetário desse esporte - a Copa do mundo de futebol de 2018.
Objetivos:

Fazer um balanço da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil e
refletir sobre os novos desafios que serão postos com a realização da Copa
do Mundo de 2018 para os estudos, pesquisas e intervenções da Educação
Física brasileira.
Público Alvo: professores e acadêmicos de Educação Física do
CDS/UFSC e da comunidade universitária, e demais pessoas interessas na
temática.
Coordenadores:
-Profa. MS. Cristiane Ker de Melo (CDS/UFSC)
- Prof. Dr. Edgard Matiello Júnior (CDS/UFSC)
- Prof. Dr. Jaison José Bassaní (CDS/UFSC)
- Prof. Dr. Fábio Pinto Machado (CED/UFSC)
- Prof. Dr. Francisco Emílio de Medeiros (CDS/UFSC)
Mesa 1:
- Tema: Expectativas e Dilemas da Copa do Mundo de Futebol 2018
para a Educação Física e a Educação Física escolar
Coordenador da mesa:
- Prof. Dr. Francisco Emílio de Medeiros
Palestrantes:
- Prof. Dr. João Batista Freire (Universidade do Futebol)
- Prof. Dr. Fábio Pinto Machado
Dia: 13/06/2018
Horário: 15h30
Local: Auditório do bloco 5 CDS/UFSC- Centro de Esportes da UFSC
Mesa 2:

Tema: Quais os Desafios Trazidos Pela Copa do Mundo de Futebol
de 2014 e os Novos com a Copa do Mundo de 2018?
Coordenador da mesa:
- Prof. MS. Júlio Couto (UNIVALE/Itajaí)
Palestrantes:
- Prof. MS. Nilson Ouríques (UNESC/Joaçaba)
- Prof. Dr. Jaíson José Bassaní (CDS/UFSC)
Dia: 14/06/2018
Horário: 15h30
Local: Auditório do bloco 5 CDS/UFSC- Centro de Esportes da UFSC

