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Encontro promove integração entre Pronasci e PELC 

10/09/2008, 18:00 

 

A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do Ministério do Esporte em parceria com a Secretaria 

Executiva do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça promovem, 

a partir desta quinta-feira (11) até o próximo sábado (13), no Hotel Nacional, em Brasília, o Encontro Nacional do 

Pronasci e do Programa Esporte e Lazer da Cidade(PELC). O evento será um espaço para a troca de experiências das 

ações por meio da prática esportivas de inclusão social. O encontro contará com cerca de 100 participantes. São eles: 

coordenadores e gestores do PELC e coordenadores estaduais do Pronasci. Metas ?Orientar sobre os conceitos e 

métodos básicos que auxiliem os formadores, no âmbito dos estados e municípios, a trabalhar as questões estruturantes 

do fenômeno da violência urbana; ?Apropriar de novos conteúdos para a compreensão de direitos humanos de crianças 

e adolescentes e a sua condição de sujeitos e credores de direitos e cidadania; ?Colher subsídios, em bases de consensos, 

para construção de uma Matriz Básica de formação para educadores de práticas esportivas como fator de inclusão social 

e desenvolvimento humano; ?Colher subsídios, em bases de consensos, para Elaboração de um Caderno Temático para 

apoio dos formadores; ?Oportunizar um espaço de troca de experiências das ações já em curso do e modelos exitosos de 

práticas esportivas inclusiva. Programação de quinta-feira (11) 9h - Abertura e apresentação dos programas do 

Ministério do Esporte com a participação da secretária Nacional de Esporte e Lazer, Rejane Penna Rodrigues, e de 

Vicente Trevas, do Pronasci. 10h30 - Intervalo 11h - Dinâmica de apresentação dos participantes 12h - Apresentação de 

video com o tema: "Violência" 14h - Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 16h30 - Aprofundamento dos 

principais aspectos apontados da exposição da temática dos direitos humanos junto aos coordenadores e os 

procedimentos dos convênios para execução do PELC/Pronasci. 18h30 - Informes sobre a continuidade dos trabalhos 

das oficinas Sexta-feira (12) 9h - Dimensão histórica/estrutural da violência. (qual o componente novo da violência 

contemporânea e as diferentes juventudes). 11h - Intervalo para lanche 11h30 - Políticas Públicas e o enfrentamento à 

violência 13h - Intervalo para almoço 14h - O Esporte e o Lazer e a relação com a violência no segmento juvenil 16h - 

Intervalo para lanche 16h30 - O Pelc/Pronasci no enfrentamento da violência 18h - Informes sobre a continuidade dos 

trabalhos das oficinas Sábado (13) - só formadores 9h - Síntese dos aspectos de conteúdos e métodos para 

multiplicação da formação no âmbito dos municípios e levantamento de subsídios para elaboração de um caderno 

temático de apoio à formação continuada. 11h - Intervalo para lanche 11h30 - Palavras finais dos organizadores. Breno 

Barros Ascom - Ministério do Esporte 55 (61) 3217-1981 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39434-encontro-promove-integracao-entre-

pronasci-e-pelc  
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