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Projeto de memória dos Programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável 

disponibiliza obras para download 

Publicado em Segunda, 03 de Abril de 2017 

 

Foto: Ministério do Esporte 

 

Com o objetivo de produzir conhecimento e partilhar informações sobre os programas Esporte e Lazer da 

Cidade (Pelc) e Vida Saudável (VS), a equipe do Centro de Memória do Esporte escreveu e publicou três e-books, que 

estão disponíveis para download.  

  

O Projeto Memória dos Programas Esporte Lazer da Cidade e Vida Saudável teve início em agosto de 2015 

para criar registros desses programas gerando informações de natureza acadêmica, de divulgação e históricas, bem 

como as tornar acessíveis por meio do movimento de acesso livre à informação. É desenvolvido a partir da expertise do 

Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) na organização, catalogação, conservação e divulgação de acervos em parceria com o 

Ministério do Esporte, responsável pelos programas. 

  

A iniciativa se desenvolve por meio de ações sistemáticas e assistemáticas, entre elas a realização de 

entrevistas com pessoas envolvidas com o PELC/Vida Saudável; a identificação, recolha, catalogação, digitalização e 

divulgação de acervos documentais, iconográficos e audiovisuais dos programas; a publicação de E-books; a 

manutenção e atualização do portal Memória do Programa Esporte e Lazer na Cidade/Vida Saudável e da página 

Programa Esporte e Lazer na Cidade/Vida Saudável no Facebook; a produção mensal de clippings de notícias a partir 

do que é publicado na página do Ministério do Esporte; a realização de exposições presenciais e virtuais com temáticas 

afetas ao PELC/Vida Saudável, entre outras. 
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Todos os materiais recolhidos e produzidos pelo Projeto Memória são disponibilizados no LUME – 

Repositório Digital da UFRGS considerado o segundo melhor da América Latina e do Brasil e o quadragésimo segundo 

dentre os 2225 repositórios universitários existentes no mundo. 

  

A coleção Projetos Sociais do Repositório Digital da UFRGS tem recebido muitos acessos. Em 14 de janeiro 

de 2017 contabiliza 2250 itens disponibilizados, os quais têm 245.260 downloads. Além do Brasil, países como 

Alemanha, China e Estados Unidos são os que mais utilizam esse recurso. 

  

Confira as três obras disponíveis para download: 

  

Livro 1: 

Título: Manual prático para registros de memórias dos programas Esporte e Lazer da Cidade/Vida Saudável 

Organizadoras: Luiza Aguiar dos Anjos, Pamela Siqueira Joras e Suelen dos S. Ramos 

ISBN: 978-85-66-106-64-0 

Número de páginas:  78 

Acesso: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/133683/000987188.pdf?sequence=1 

  

Livro 2: 

Título: Programa Esporte e Lazer da Cidade: os primeiros passos de sua história 

Organizadoras: Silvana Vilodre  Goellner e Pamela Siqueira Joras 

ISBN: 978-85-9489-028-3 

Número de páginas:  95 

Acesso: http://www.ufrgs.br/grecco/uploads/1483468841-PECL_iniciativas.pdf 

  

Livro 3: 

Título: A Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer: A experiência do Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Organizadoras: Pamela Siqueira Joras e Mayara Cristina Mendes Maia 

ISBN: 978-85-9489-027-6 

Número de páginas:  289 

Acesso:  http://www.ufrgs.br/ceme/uploads/1486657893-ebook_para_pagina.pdf 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57393-projeto-de-

memoria-dos-programas-esporte-e-lazer-da-cidade-e-vida-saudavel-disponibiliza-obras-para-download 
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Ministério do Esporte e UFMG realizam encontro para formação de técnicos de 

programas de estímulo à prática esportiva 

Publicado em Terça, 25 de Abril de 2017 

 

O Ministério do Esporte e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realizam, no período de 26 a 28 de 

abril, em Belo Horizonte, o Encontro de Formação da Equipe, reunindo gestores das duas instituições, além de 

formadores, articuladores regionais e integrantes de educação a distância. 

O evento, realizado em média uma vez por ano, tem como objetivo a formação da equipe de trabalho que atua 

na capacitação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações dos programas Esporte e lazer da Cidade 

(PELC) e Vida Saudável (VS). 

Desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), o PELC 

objetiva proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e pessoas 

portadoras de deficiência. Já o Programa Vida Saudável estimula a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de 

lazer para idosos. 

 

 Encontro de Formação da Equipe 

De 26 a 28 de abril, às 14h 

Hotel Mercure Lourdes - Avenida do Contorno, 7315 

Bairro de Lourdes, Belo Horizonte (MG). 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57436-ministerio-do-

esporte-e-ufmg-realizam-encontro-para-formacao-de-tecnicos-de-programas-de-estimulo-a-pratica-esportiva 
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Em seu segundo dia, encontro técnico organizado por ME e UFMG debate 

educação e lazer 

Publicado em Quinta, 27 de Abril de 2017 

 

Foto: Jéssica Romero – Ascom/EEFFTO/UFMG 

 

O tema educação foi o eixo central do Encontro de Formação das equipes técnicas dos programas Esporte e 

Lazer da Cidade (PELC) e Vida Saudável (VS) durante a manhã desta quinta-feira (27.04), que está sendo realizado no 

Hotel Mercure, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, em uma parceria da Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte (Snelis) e a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Em seu segundo dia de programação o evento, os participantes discutiram sobre educação de base, educação à 

distância e a aplicação dos programas em comunidade. O evento segue até o dia 28. 

Para falar sobre o esporte enquanto agente transformador na escola, o encontro trouxe como convidado externo 

o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Marco Antônio Santoro. O pesquisador estuda 

diferentes campos da educação básica e falou sobre sua experiência prática na escola pública. 

“Eu acredito no poder do esporte e do lazer em ajudar no resgate da identidade dos alunos, para que tenham 

autoestima, segurança e autonomia para serem cidadãos críticos e transformadores da sociedade”, explica. 

A programação da manhã também contou com a participação da Supervisora da Educação à Distância (EAD) 

do PELC UFMG, Eliene Lopes Faria, que apresentou um panorama da EAD no Brasil e o esporte enquanto elemento 

cultural e de aprendizagem.  
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Além disso, a formação trouxe a perspectiva de um dos formadores do PELC no Rio Grande do Sul, Gilmar 

Tondim. Para ele, refletir sobre a formação dos educadores sociais do programa é um passo fundamental para melhoria 

das políticas públicas do lazer. “Um espaço como esse permite que sejamos menos tecnicistas, pois aqui podemos trocar 

experiências a partir do cotidiano de vários estados e realidades diferentes”, disse. No período da tarde as equipes 

participam de debates em grupos e apresentação de relatos. 

O PELC e o VS são programas desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social (Snelis). O PELC objetiva proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as 

faixas etárias e pessoas portadoras de deficiência. Já o Programa Vida Saudável estimula a prática de exercícios físicos, 

atividades culturais e de lazer para idosos. 

 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – UFMG 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57444-em-seu-

segundo-dia-encontro-tecnico-organizado-por-me-e-ufmg-debate-educacao-e-lazer 
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