
 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 
SOBRE O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – JULHO DE 2017 

 
 
 

Organização: Centro de Memória do Esporte – CEME/UFRGS 
 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

 

Diário Oficial publica resultado da primeira fase da seleção do Programa 
Segundo Tempo 

 

Publicado em Terça, 04 de Julho de 2017 

 

 

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira 

(04.07) o resultado da 1ª seleção das propostas 

referente ao Chamamento Público da 1ª Etapa, 

correspondente à primeira fase do Programa 

Segundo Tempo, da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis), do Ministério do Esporte. 

 

Nessa etapa, o Ministério do Esporte recebeu 1987 propostas e foram validadas 1212 de 

entes públicos estaduais, municipais e distrital, além de e instituições públicas de ensino e 

instituições públicas federais de ensino superior, nas vertentes Padrão, Universitário e 

Paradesporto do Programa Segundo Tempo. 

 

» Confira a relação das entidades selecionadas 

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

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57602-diario-oficial-publica-

resultado-da-primeira-fase-da-selecao-do-programa-segundo-tempo 
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Diário Oficial publica retificação do edital de chamada pública do 
Programa Segundo Tempo 

 

Publicado em Segunda, 10 de Julho de 2017 

 

 

 

Foi publicado no Diário Oficial da União nesta 

segunda-feira (10.07) a retificação do edital de 

chamada pública nº 1/2017, referente ao prazo de 

recebimento de propostas relativas ao Programa 

Segundo Tempo Paradesporto. 

 

 

» Confira o a íntegra da publicação que traz a descrição das etapas e os prazos 

  

 

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

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57618-diario-oficial-publica-

retificacao-do-edital-de-chamada-publica-do-programa-segundo-tempo 
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Diário Oficial publica resultado final da primeira fase da seleção do 

programa Segundo Tempo Padrão e Universitário e resultado preliminar 
da primeira fase do PST – Paradesporto 

 
 

Publicado em Sexta, 21 de Julho de 2017 

 

 

O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira 

(21.07) o resultado final da primeira fase da seleção do 

Programa Segundo Tempo vertentes Padrão e 

Universitário, da Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), do Ministério 

do Esporte. 

 

A lista mostra os proponentes que tiveram suas propostas admitidas na segunda fase para 

fins de avaliação e classificação. Também foi publicada a lista com o resultado preliminar 

da primeira fase do Segundo Tempo Paradesporto. As propostas validadas terão suas 

propostas analisadas para fins de admissão. 

 

» Confira os arquivos na página de editais da Snelis 

 

 

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

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57635-diario-
oficial-publica-resultado-final-da-primeira-fase-da-selecao-do-programa-segundo-tempo-padrao-
e-universitario-e-resultado-preliminar-da-primeira-fase-do-pst-paradesporto 
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Retificação do Edital de Chamada Pública nº 1/2017 - Programa Segundo 
Tempo (Padrão e Universitário) - Programa 510000.2017.0021 

 

Publicado em Quarta, 26 de Julho de 2017 

 

 

 

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira 

(26.07) a retificação do Edital de Chamada Pública nº 

1/2017 - Programa Segundo Tempo (Padrão e 

Universitário) referente a prorrogação dos prazos das 

etapas de seleção das propostas (Programa 

51000.2017.0021). 

 

» Confira a íntegra da publicação que informa as etapas de seleção e o cronograma 

dos prazos 

 
 Ascom – Ministério do Esporte 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57644-retificacao-do-edital-de-
chamada-publica-n-1-2017-programa-segundo-tempo-padrao-e-universitario-programa-510000-2017-0021 
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Secretário Leandro Cruz apresenta em Conferência de Esporte da CPLP a 
experiência de legado olímpico e projetos sociais 

 

Publicado em Sexta, 28 de Julho de 2017 

 

 

 

A experiência brasileira na gestão do legado dos recentes megaeventos esportivos e a 

necessidade de investimento no esporte educacional e social foram os principais pontos da 

apresentação que o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis), Leandro Cruz, fez nesta sexta-feira (28.07), em Caminha (Portugal), na abertura 

da 10ª Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Comunidade de Países da 

Língua Portuguesa (CPLP). 

 

Diante de representantes dos outros oito países-membros da CPLP – Portugal, Angola, 

Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e Timor-

Leste –, Leandro Cruz destacou a interface entre projetos sociais e o legado físico dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. “No último dia 8, começamos a montar no 

Parque Olímpico da Barra núcleos do programa Esporte e Cidadania para Todos. 

Estudantes de escolas públicas de regiões carentes estão usando as arenas olímpicas para 

aprender 12 modalidades esportivas. Esse projeto também beneficia jovens que cumprem 

medidas socioeducativas. Isso é legado e inclusão”, definiu o secretário, que representa o 

ministro Leonardo Picciani na conferência sediada na cidade histórica do Noroeste 

de Portugal. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57648-secretario-leandro-cruz-apresenta-em-conferencia-de-esporte-da-cplp-a-experiencia-de-legado-olimpico-e-projetos-sociais
http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57648-secretario-leandro-cruz-apresenta-em-conferencia-de-esporte-da-cplp-a-experiencia-de-legado-olimpico-e-projetos-sociais
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Foto: Miguel Ferraz/IPDJ – Programa Segundo Tempo 
 
 

Ao abordar os resultados do Programa Segundo Tempo, que desde 2003 atende a alunos 

da rede pública no contraturno escolar e já contemplou mais de 4 milhões de crianças, o 

secretário brasileiro recebeu imediatamente a atenção de membros das delegações de 

Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. “É um projeto de inclusão social que nos 

interessa muito”, disse o diretor nacional de Desporto angolano, António Gomes. Leandro 

Cruz propôs que os colegas africanos recebam o material de treinamento online 

do Segundo Tempo: “Será uma parceria muito bem-vinda”. 

 

O secretário-geral da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, Augusto 

Baganha, elogiou o sucesso dos Jogos Rio 2016. “Estive no Brasil para acompanhar in loco 

e vi que tudo funcionou muito bem”. Um dos assuntos tratados nas reuniões desta sexta-

feira foi exatamente dotar os Jogos da Comunidade de Língua Portuguesa, que reúne 

atletas em idade escolar, do padrão de excelência presente na organização de grandes 

eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas. 
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Caderno de encargos 

 

Foi definido pela Comissão de Desporto da conferência que será criada a Comissão 

Técnica de Acompanhamento dos Jogos da CPLP, responsável por estruturar um caderno 

de encargos para os países-sede – a competição do ano que vem está prevista para São 

Tomé e Príncipe. 

 

Também ficou acertado nas discussões de abertura da conferência que nações de fora da 

CPLP poderão ser convidadas a disputar os Jogos e que os países-membros da 

comunidade indicarão esportistas para atuarem como embaixadores da competição. 

 

Paulo Rossi, de Caminha (Portugal) 

 
Ascom – Ministério do Esporte 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57648-
secretario-leandro-cruz-apresenta-em-conferencia-de-esporte-da-cplp-a-experiencia-de-
legado-olimpico-e-projetos-sociais 
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