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Ministério do Esporte promove capacitação de agentes do Pelc em 56 municípios 

cearenses 

Quarta, 01 Outubro 2014 19:24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Divulgação 

 

Começou nesta quarta-feira (1º.10) e vai até sexta (3), no Centro Universitário Estácio de Sá, em  Fortaleza, o 

primeiro bloco de formação presencial, dos quatro que serão promovidos para agentes sociais do Programa Esporte e 

Lazer da Cidade (Pelc), do convênio com o governo do Ceará. Participam da primeira etapa 503 profissionais de 63 

núcleos instalados nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Cascavel, Chorozinho. Horizonte, Itaitinga, Maranguape, 

Pacajus, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Aratuba, Baturité, Paracuru, Pentecoste, Aracoiaba, Beberibe, General 

Sampaio, Caprístrano, Palmácia, Pindoretama, Acarapé, e Itaipiuna.   

  

Durante a solenidade de abertura, o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Paiva, saudou o Ministério do 

Esporte pela iniciativa de democratizar o esporte e o lazer no estado do Ceará. Também estiveram presentes a 

coordenadora-geral do Pelc no estado, Cícera Rejane, e a secretária nacional substituta de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social (Snelis), Andrea Ewerton, que deu as boas-vindas aos presentes.  

  

Acompanhada pela coordenadora-geral de Estudos e Pesquisas, Ana Elenara Pintos, e do orientador 

pedagógico Hudson Neves, Andrea esclareceu que “a realização do módulo de formação é uma das etapas exigidas para 

que o convênio obtenha a ordem de início pelo Ministério do Esporte”. Segundo a gestora, durante essa capacitação, 

feita em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os participantes terão acesso ao Módulo 

Introdutório I. “Os novos agentes sociais terão uma apresentação geral sobre o programa, seus princípios, diretrizes, 

objetivos e dinâmica, além de instrumentos e possibilidades didáticas do Pelc.” 

  

A parceria do Pelc com o governo cearense contempla 100 núcleos em 56 municípios e tem 846 agentes 

sociais. Esses profissionais são responsáveis pelo atendimento geral de cerca de 40 mil beneficiados, entre crianças, 

jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, que terão acesso a esporte, lazer e cultura nas unidades do programa.  

  

Em decorrência do grande número de núcleos e municípios contemplados foram criadas 15 turmas para o 
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primeiro bloco de formação. O curso é ministrado pela equipe de formadores icomposta por Luis Carlos Lira, Pedro 

Osmar Flores De Noronha Figueiredo, Eneida Feix, Silvana Regina Echer, Paulo José Cabral Lacerda, Marie Luce 

Tavares, Keni Tatiana Vazzoler Areias e André Henrique Chabaribery Capi. 

  

Capacitação regionalizada – Em função da quantidade de núcleos e municípios, a formação presencial de 

agentes sociais do Pelc no Ceará acontecerá de forma descentralizada. Além desse primeiro bloco em Fortaleza, haverá 

capacitação nas seguintes cidades Morada Nova (de 7 a 09.10), para 18 núcleos de 14 cidades; Farias Brito (de 13 

a15.10), para 9 núcleos de 9 cidades; Ipú (de 16 a 18.10), para 10 núcleos de 10 cidades.  

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
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Começam as atividades da primeira turma de capacitação virtual para agentes 

sociais do Pelc e do Vida Saudável 

Terça, 14 Outubro 2014 19:11 

 

Foto: Divulgação 

 

Depois de encerradas as inscrições para a primeira turma do Curso de Formação a Distancia dos programas 

Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável, o Ministério do Esporte iniciou na última sexta-feira (09.10) a 

capacitação profissional dos 653 agentes sociais e gestores inscritos –  56% são oriundos do Nordeste, 30% do Sudeste 

e 14% das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. O número de inscritos foi considerado excelente pela Secretaria Nacional 

de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis). 

A proposta de Educação à Distância (EaD) é voltada para os recursos humanos de todos os convênios vigentes 

do Pelc e do Vida Saudável. A primeira turma inclui agentes que atuam em 34 convênios (com prefeituras e governos 

de estado) e termos de cooperação (com universidades ou institutos federais) que já receberam ordem de início das 

atividades. Também participam da formação on-line representantes de mais 12 parcerias que desenvolveram o primeiro 

módulo de formação presencial. Além disso, foram disponibilizadas duas vagas para gestores estaduais. 

O curso oferecerá módulos obrigatórios e optativos, cada um com duração de 45 dias e com quatro 

unidades/tema de 30 horas, totalizando 120 horas. A carga horária total será de 180 horas para que o aluno receba a 

certificação de conclusão. 

De acordo com a diretora de Políticas Intersetoriais da Snelis, Andrea Ewerton, a proposta do curso é a 

concepção e o desenvolvimento de uma ferramenta efetiva para a educação permanente, em nível de extensão. “Trata-se 

de uma formação em larga escala de gestores de esporte e lazer e dos agentes sociais vinculados ao Pelc e ao Vida 

Saudável, utilizando metodologias de ensino a distância e de educação para adultos que podem ser utilizadas por 

diferentes instituições, em diferentes contextos”, explicou. 

Conforme a coordenadora geral de Estudos e Pesquisas de Esporte e Lazer, Ana Elenara Pintos, os cursos de 

capacitação são exemplos práticos de que o Ministério do Esporte tem investido cada vez mais na formação de quadros. 

“Por meio de cursos no formato presencial e, agora, a distância, nossa meta é contribuir com a qualificação das políticas 

de esporte e lazer, independentemente de haver no local os programas governamentais Pelc e Vida Saudável”, informou 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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a gestora, ao ressaltar que “cerca de 150 novas vagas serão abertas para inscrição na plataforma ‘e-proinfo’, do 

Ministério da Educação, a partir de 8 de novembro”. 

 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/49062-comecam-as-atividades-da-primeira-turma-

de-capacitacao-virtual-para-agentes-sociais-do-pelc-e-do-vida-saudavel  
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Ministério do Esporte capacita agentes sociais do Pelc em 12 cidades cearenses na 

Serra do Ibiapaba 

Quinta, 16 Outubro 2014 16:44 

 

Foto: Divulgação 

 

A cidade de Ipu, no interior do Ceará, realiza a partir desta quinta-feira (16.10), a formação de agentes sociais e 

gestores de 12 cidades parceiras, localizadas na Serra do Ibiapaba, na região norte do estado, que desenvolvem 

Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), do Ministério do Esperte. Além da cidade anfitriã, participam da 

capacitação presencial as cidades de São Benedito, Massapê, Graça, Ipu Meruoca, Guaraciaba do Norte, Varjota, 

Santana do Acaraú, Itarema, Tianguá, Crateús e Independência. Os municípios são representados por cerca de 90 

profissionais, responsáveis pelo atendimento de cerca de 4,8 mil beneficiados entre crianças, adolescentes, adultos, 

idosos e pessoas com deficiência. 

A diretora de Políticas e Programas Intersetoriais, Andréa Ewerton da Snelis, e a coordenadora-geral de 

Estudos e Pesquisas de Esporte e Lazer, Ana Elenara Pintos, participaram da abertura do evento, que finaliza o ciclo de 

Modulo introdutório de formação do convênio com o governo do Estado do Ceará. A cerimônia realizada hoje, na 

Câmara de Vereadores, estiveram presentes o prefeito de Ipu, Sérgio Rufino, o secretario de estado do Esporte do Ceará 

Gilvan Paiva, a coordenadora geral do Pelc/Ceará, Cícera Rejane, além de vereadores e secretários municipais. 

Andréa Ewerton deu as boas vindas aos participantes e destacou o sentimento do dever cumprido do Estado 

Brasileiro, ao permitir e assegurar a chegada do Pelc e capacitações, nos municípios das cinco regiões do País. “Na 

perspectiva de democratizar o acesso ao esporte e lazer, como direito social de qualidade, a ação estruturante do Pelc é 

formação”, destacou a gestora, ao agradecer o governo do estado e as prefeituras parceiras. 

O curso encerra no próximo sábado (18.10). Os formadores Coriolano Rocha e Aniele Assis são os 

responsáveis por esse módulo de capacitação, estando à frente da organização dos trabalhos. “Esse é a última etapa do 

módulo de formação introdutória  que consiste na apresentação dos objetivos, eixos e  metodologia do Pelc, além do 

reconhecimento dos espaços onde serão desenvolvidas parte das atividades”, informou Ana Elenara. 

 

Carla Belizária 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/49082-ministerio-do-esporte-capacita-agentes-

sociais-do-pelc-em-12-cidades-cearenses-na-serra-do-ibiapaba  
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NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, NÃO HOUVE NOTÍCIAS 

PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE SOBRE O PROGRAMA 

ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL 
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