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Ministério inova capacitação de coordenadores de núcleos do Programa Segundo 

Tempo no Brasil 

13/02/2008, 18:00 

 

Uma capacitação diferenciada, descentralizada e regionalizada, envolvendo 28 dias de 

eventos e distribuída em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, marca o início de 

uma nova etapa na sistemática da qualificação profissional dos coordenadores de núcleos 

do programa Seguindo Tempo no pais. Promovida pelo Ministério do Esporte, por meio da 

Secretaria Nacional de Esporte Educacional, a atividade inovadora capacitará, de forma 

presencial, cerca de 5 mil coordenadores de núcleo - a maioria professores de Educação 

Física, Pedagogia e Letras - responsáveis pelo atendimento de 1,1 milhão de estudantes 

carentes beneficiados em todo o território nacional.  

O pontapé inicial acontece em Brasília esta semana e contempla 238 coordenadores de 

núcleos do Distrito Federal e do estado de Goiás. A abertura da capacitação nacional, 

nesta quinta-feira (14), às 9h30, no Lake Side Hotel de Brasília, será feita pelo secretário 

Nacional de Esporte Educacional, Júlio Filgueira.  

Na Capital Federal foram criadas duas turmas. A primeira iniciou as atividades no último 

dia 11, e a segunda começa logo após a abertura oficial. Os coordenadores de núcleo são 

responsáveis pela administração de cada uma das unidades de atendimento do 

programa. Esses núcleos são mantidos por meio de parcerias entre o Ministério do 

Esporte e entidades parceiras como organizações não governamentais (Ong”s), 

sindicatos, centros comunitárias, instituições religiosas, associações representativas de 

classe, confederações esportivas e governos municipal, estadual e federal.  

A capacitação nacional dos coordenadores de núcleo do Segundo Tempo acontece 

durante todo este mês de fevereiro e meados de março. Esse trabalho é uma 

continuidade de outra ação na mesma linha de qualificação profissional: a Capacitação 

dos Coordenadores Gerais, realizada entre os meses de novembro de 2007 a janeiro 

deste ano, também em Brasília.  

De acordo com Júlio Filgueira, o formato da antiga capacitação era de especialização a 

distância e nem sempre contemplava os profissionais em sua totalidade. “A partir de 

agora, com essa nova dinâmica, os coordenadores de núcleo serão multiplicadores do 

ensinamento junto aos mais de 12,6 mil monitores que também desenvolvem dentro dos 

núcleos, garantindo às crianças e adolescentes carentes, os requisitos básicos do 

Segundo Tempo: o reforço pedagógico, a alimentação e a prática esportiva”, reforça.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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UFRGS e UFRN habilitam formadores  

Quem comanda a capacitação dos coordenadores de núcleo são 42 formadores. A 

maioria é composta por professores Universitários de Educação Física que receberam o 

treinamento em Maringá (PR), por meio de parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS).  

Foram criadas, portanto, seis equipes compostas por sete formadores que, 

acompanhados dos consultores da UFRGS são responsáveis pela qualificação dos 

coordenadores de núcleo das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já a capacitação dos 

profissionais do Segundo Tempo das regiões Norte e Nordeste ficam a cargo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Programação (local/período/nº de participantes)  

Manaus (AM) - 21 a 23 de fevereiro - 132  

Manaus (AM) - 25 a 27 de fevereiro – 135  

Belém (PA) – 18 a 20 de fevereiro - 57  

Fortaleza (CE) – 28 de fevereiro a 01 de março - 94  

Fortaleza (CE) – 03 a 05 de março - 99  

Maceió (AL) – 28 de fevereiro a 01 março – 104  

Natal (RN) - 14 a 16 de fevereiro - 127  

Salvador (BA) - 21 a 23 de fevereiro - 103  

Salvador (BA) – 25 a 27 de fevereiro - 135  

Salvador (BA) - 28 de fevereiro a 01 março – 144  

Recife (PE) - 03 a 05 de março - 99  

Porto Alegre (RS) - 28 de fevereiro a 01 março- 103  

Brasília (DF) - 11 a 13 de fevereiro - 106  

Brasília (DF) - 14 a 16 de fevereiro - 148  

Belo Horizonte (MG)- 21 a 23 de fevereiro - 86  

Belo Horizonte (MG)- 25 a 27 de fevereiro – 102  

Curitiba (PR) - 18 a 20 de fevereiro - 120  

Curitiba (PR) - 21 a 23 de fevereiro – 123  

Curitiba (PR) - 25 a 27 de fevereiro - 122  

Campinas (SP)- 18 a 20 de fevereiro - 95  

Campinas (SP)- 21 a 23 de fevereiro - 117  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Campinas (SP)- 25 a 27 de fevereiro – 68  

Campinas (SP)- 28 de fevereiro a 01 março - 82  

Rio de Janeiro (RJ)- 14 a 16 de fevereiro - 112  

Rio de Janeiro (RJ)- 18 a 20 de fevereiro - 114  

Rio de Janeiro (RJ)- 21 a 23 de fevereiro – 111  

Cuiabá (MT) - 25 a 27 de fevereiro – 60 

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte  
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Responsabilidade social marca 1° dia de capacitação dos coordenadores do 

Segundo Tempo do DF e GO 

14/02/2008, 18:34  

    

O Ministério do Esporte quer tornar o programa Segundo 

Tempo referência nacional na elaboração da política 

pública esportiva. Uma das estratégias a serem adotadas 

já a partir deste ano, é incentivar governos - municipal, 

estadual e federal - a incrementar parcerias, fazendo com 

que o esporte se torne imprenscindível na vida de crianças e adolescentes carentes em 

áreas de vulnerabilidade social.  

“Em breve estaremos inaugurando uma nova experiência direta com o poder público”, 

antecipou o secretário Nacional de Esporte Educacional, Júlio Filgueira, referindo-se a 

parceria com o Governo do Distrito Federal. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14), em 

Brasilia, durante a abertura do programa de capacitação nacional dos coordenadores de 

núcleo do programa Segundo Tempo. Serão habilitados 238 profissionais das áreas de 

Educação Física, Pedagogia e Letras do Distrito Federal e do estado de Goiás. 

A valorização conjunta das atividades de esporte e lazer, do esporte de inclusão, com o 

esporte de alto rendimento, chamou atenção da secretária nacional de Esporte e 

Lazer,Rejane Penna Rodrigues. Ela, que também é professora de Educação Fisica 

destacou os avanços que presenciou no setor durante o governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. “Ao contrário do que acontecia na época em que me formei onde a 

grande preocupação era conquistar boa forma física e a aplicação da ordem e da 

disciplina; agora, o que vemos é a integração entre os profissionais da área, o 

investimento no esporte social como ferramenta de desenvolvimento humano e a 

aplicação do esporte como política pública do País”. 

 

Programação  

Na abertura do Encontro de Capacitação foram abordados os temas: Gestão de Projetos 

Esportivos Sociais, Educação para o Desenvolvimento Humano para o Esporte e a 

Cultura Corporal do Movimento Humano e o Esporte Educacional. Paralelamente à 

capacitação no DF e em GO mais outras duas foram inciadas na data de hoje: a de 500 

coordenadores de núcleo do Programa Segundo Tempo no Rio de Janeiro (RJ) e Natal 

(ES).  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4806
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4806
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A capacitação nacional dos coordenadores de núcleo do Segundo Tempo, prevê a 

formação de cerca de cinco mil coordenadores de núcleo. O encontro realizado em 

Brasilia faz parte do primeiro ciclo que capacitará três mil profissionais e que acontece 

simultaneamente em 13 estados e no Distrito Federal, nos meses de fevereiro e março. O 

segundo ciclo será em abril próximo. Cada capacitação tem duração de três dias.  

Os coordenadores de núcleo serão multiplicadores da capacitação junto aos monitores. 

Cada unidade de atendimento do Segundo Tempo fica sob o comando de coordenadores 

de núcleo; em média dois monitores e 200 crianças. Em todo o Pais os cinco mil 

coordenadores de núcleo comandam 18 mil monitores co-partipantes do atendimento do 

programa, que assegura o reforço escolar e alimentar e a prática esportiva a 1,1 milhão 

de estudantes.  

Para o coordenador Vicente Parisi, do núcleo Recanto dos Jovens, em Valparaízo (GO), 

essa é uma oportunidade única. “Por diversas vezes motivamos nossos colegas a 

fazerem o curso mas eu, particularmente, nunca participei. Agora com essa capacitação 

estarei apto à orientar nossos monitores e futuros coordenadores”, admitiu.  

 

UFRGS e UFRN habilitam formadores  

Quem comanda a capacitação dos coordenadores de núcleo são 42 formadores. A 

maioria é composta por professores Universitários de Educação Física que recebeu 

treinamento em Maringá (PR) numa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

Foram criadas seis equipes compostas por sete formadores que, acompanhados dos 

consultores da UFRGS são responsáveis pela qualificação dos coordenadores de núcleo 

das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já a capacitação dos profissionais do Segundo 

Tempo das regiões Norte e Nordeste, ficaram sob responsabilidade da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte  
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Alunos serão beneficiados pela capacitação de coordenadores de núcleo do RJ e 

ES 

15/02/2008, 18:00 

 

A aquisição de Desenvolvimento de Habilidades Esportivas 

e a Metodologia de Ensino dos Esportes foram temas 

debatidos nesta sexta-feira (15/02), no segundo dia de 

Capacitação Nacional dos Coordenadores dos núcleos do 

Segundo Tempo, na cidade de Resende (RJ). Mais de 90 

dos 330 coordenadores de núcleos dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

participam do evento no Hotel River Park, na Avenida Nova Rezende. Esta é a primeira 

turma das três que serão capacitadas até o próximo dia 23.  

Atualmente, o programa de inclusão social do Ministério do Esporte, mantém um total de 

21 convênios por meio de parcerias distintas, nos dois Estados. Os profissionais que 

participam da capacitação em Resende atendem cerca de 140 mil crianças. Um segundo 

ciclo de capacitação está previsto para o mês de abril.  

Essa sistemática de capacitação descentralizada e regionalizada envolvendo 

coordenadores de núcleos do Segundo Tempo, tem como objetivo construir novos 

padrões conceituais, operacionais e metodológicos. Outra idéia é discutir os 

procedimentos de implantação, desenvolvimento e gestão abordando aspectos gerenciais 

e pedagógicos de forma a qualificar o desenvolvimento do programa.  

De acordo com o secretário Nacional de Esporte Educacional, Julio Filgueira, para que o 

Segundo Tempo possa ter metodologia e método de atendimento de crianças em área de 

risco e reduzir a desigualdade social, é necessário que todos os profissionais envolvidos 

sejam co-responsáveis. “Ao final da capacitação esperamos que os coordenadores 

avancem no processo de qualificação e adquiriam a motivação para voltar aos locais de 

trabalho. Queremos que eles façam que as crianças sintam-se importantes e queiram ser, 

de verdade, cidadãos de bem no futuro”.  

Em Resende os três dias de evento são acompanhados pela diretora do departamento de 

Esporte Escolar e de Identidade Cultural do Ministério do Esporte, Gianna Perim, e no 

sábado (16/02), ultimo dia de capacitação, terá a presença do secretário Julio Filgueira.  

 

Preparação Nacional  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4810
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4810


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Serão 28 dias de habilitação nacional promovida pelo Ministério do Esporte, por meio da 

Secretaria Nacional de Esporte Educacional. Ela atenderá mais de cinco mil 

coordenadores de núcleos de 13 estados e do Distrito Federal. 

 

Breno Barros  

Ascom – Ministério do Esporte  

Foto: Divulgação  
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Segundo Tempo: educadores viram estudantes para transformar vidas de alunos 

19/02/2008, 12:30 

 

Ao contrário do que acontece no ensino regular da rede pública onde o professor ministra 

aulas, no programa Segundo Tempo os educadores estão ocupando a cadeira dos 

alunos, para transformarem, para melhor, a vida de jovens e crianças de todo o Brasil. 

Depois de Brasília, chegou a vez dos coordenadores dos estados do Pará e Tocantins, 

participarem da Capacitação Nacional que acontece em 13 estados e no Distrito Federal. 

Realizada no Hotel Beira Rio, em Belém, desde segunda-feira (18) até quarta-feira (20), o 

evento conta com representantes de 57 núcleos da região Norte, que atendem cerca de 

14 mil estudantes.  

Com o objetivo de agregar valor à profissão, os coordenadores de núcleo aprendem 

Ciências do Esporte, para aplicarem no cotidiano dos núcleos. A parte prática do curso é 

realizada no espaço físico da Universidade Federal do Pará.  

De acordo com o diretor de Esporte Universitário da Secretária Nacional de Esporte 

Educacional do Ministério do Esporte, Apolinário Rebelo, a capacitação tem três objetivos: 

apresentar a concepção do programa dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento do 

Esporte como Política Pública. Trabalhar os esportes pedagógicos do programa, 

ajustando a cada segmento etário de crianças o tipo de atividade para posteriormente 

avaliarem a eficácia. E por fim, fornecer todas as informações técnicas sobre a execução 

dos convênios; que envolve desde a licitação até o plano de trabalho e execução prática 

das atividades.  

“O grau de interesse da participação e compreensão tem sido importante, pois renovam 

os ânimos e os objetivos que pautam o Segundo Tempo”, revelou o diretor.  

 

Aperfeiçoamento  

As atividades são coordenadas por duas equipes de formadores, que são profissionais de 

Educação Física: uma da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e outra da 

Estadual de Maringá. Nos primeiros exercícios foram desenvolvidas atividades 

envolvendo a metodologia da prática do futebol, do xadrez e de esportes que estimulam a 

coordenação motora das crianças.  

Além da parte prática, para o último dia estão previstos os debates dos temas: 

Percepções de Competência, Autoconceito e Motivação; Inclusão Gênero e Deficiência; 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4815
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Processos Avaliativos de Desenvolvimento Humano e Capacidades Físicas e 

Planejamento e Organização do Programa Segundo Tempo.  

 

Segue o cronograma da Capacitação Nacional  

Local Período N° de coordenadores 

Brasília 11 a 13 de fevereiro 106 

Brasília 14 a 16 de fevereiro 148 

Rio de Janeiro 14 a 16 de fevereiro 112 

Rio de Janeiro 18 a 20 de fevereiro 114 

Rio de Janeiro 21 a 23 de fevereiro 111 

Natal 14 a 16 de fevereiro 127 

Belo Horizonte 21 a 23 de fevereiro 86 

Belo Horizonte 25 a 27 de fevereiro 102 

Curitiba 18 a 20 de fevereiro 120 

Curitiba 21 a 23 de fevereiro 123 

Curitiba 25 a 27 de fevereiro 122 

Campinas 18 a 20 de fevereiro 95 

Campinas 21 a 23 de fevereiro 117 

Campinas 25 a 27 de fevereiro 68 

Campinas 28 a 01 de março 82 

Salvador 21 a 23 de fevereiro 103 

Salvador 25 a 27 de fevereiro 135 

Salvador 28 a 01 de março 144 

Belém 18 a 20 de fevereiro 57 

Manaus 21 a 23 de fevereiro 132 

Manaus 25 a 27 de fevereiro 135 

Cuiabá 25 a 27 de fevereiro 60 

Porto Alegre 28 a 01 de março 103 

Maceió 28 a 01 de março 104 

Fortaleza 28 a 01 de março 94 

Fortaleza 03 a 05 de março 99 

Recife 03 a 05 de março 99 

Recife 06 a 08 de março 100 

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 

 

Saiba mais sobre a Capacitação Nacional do Segundo Tempo:  

 

Ministério inova capacitação de coordenadores de núcleos do Programa Segundo Tempo 

no Brasil 

 

Responsabilidade social marca 1° dia de capacitação dos coordenadores do Segundo 

Tempo do DF e GO 

 

Alunos serão beneficiados pela capacitação de coordenadores de núcleo do RJ e ES 

 

Breno Barros  

Ascom – Ministério do Esporte 
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Ministério do Esporte e GDF assinam convênio com Programa Segundo Tempo 

20/02/2008, 08:00 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, e o governador do 

Distrito Federal, José Roberto Arruda, assinaram nesta 

terça-feira (19), convênio do Programa Segundo Tempo. A 

parceria inédita, firmada entre o Ministério do Esporte e a 

Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, disponibilizará 

recursos no valor de R$ 2,2 milhões para assegurar o atendimento de 10 mil estudantes 

carentes. O programa Segundo Tempo garantirá aos jovens contemplados, no 

contraturno - período oposto ao que estudam - a alimentação, o reforço escolar e a prática 

esportiva em núcleos distribuídos por 16 regiões administrativas. A contrapartida do GDF 

será de R$ 570 mil.  

O ministro Orlando Silva reforçou que a prioridade é firmar convênios do Segundo Tempo 

com governos estaduais e prefeituras. “Com isso, queremos expandir a prática do esporte 

no Brasil. O govenrador Jose Roberto Arruda lembrou que a perspectiva é começar com 

10 mil atendimentos e num futuro próximo incorporar os atendimentos que outrora eram 

feitos por ONGs. Entre as cidades beneficiadas estão: Brazlândia, Candangolândia, 

Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho 

Fundo I e II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho I e II e Taguatinga.  

No Brasil, o Programa Segundo Tempo contempla 1,1 milhão de estudantes em área de 

risco social através de 249 convênios. Gera emprego e renda para 17.850 pesoas entre 

coordenadores gerais, coordenadores de núcleo e monitores. No DF estão em vigência 

04 convênios com ONGs, beneficiando 6,6 mil que são acompanhados por profissionais 

entre professores de Educação Fisica, Pedagogia, Letras e estudantes universitários.  

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte  

Foto: Aldo Dias  

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Canoísta do Programa Segundo Tempo integra Seleção Brasileira de Canoagem 

28/02/2008, 17:00 

 

Ela tem 17 anos, mas desde os 11 anos é uma apaixonada pelos 

esportes náuticos. Aos 13, já estava na seleção brasileira de canoagem. 

Lacy Cristina Bianqui, é a prova de que o programa Segundo Tempo, do 

Ministério do Esporte, promove a inclusão social dando oportunidade ao 

surgimento de atletas de alto rendimento. Atualmente, Lacy é titular da 

Seleção Brasileira Feminina de Canoagem de Velocidade. “Esta é a quinta vez 

consecutiva que participo de campeonatos como atleta titular da equipe nacional, na 

categoria Junior”, comenta satisfeita.  

A canoísta ingressou no Programa Segundo Tempo em 2004 quando o Ministério do 

Esporte assinou parceria com a prefeitura de Ribeirão Claro, no Paraná. De lá para cá, a 

garota provou que tinha futuro. Atualmente a remadora é considerada uma das grandes 

promessas do esporte nacional, tendo sido campeã do Sul-americana de Canoagem 

Velocidade 2006. Ainda em 2006 venceu o campeonato nacional disputado em São Paulo 

e a mesma competição realizada em Curitiba (PR), em 2007.  

De origem humilde, Lacy é filha de uma ajudante de creche e de pai pedreiro. Mês 

passado mudou-se para Caxias do Sul (RS) onde funciona a sede da seleção brasileira 

de canoagem. Ao despedir-se de familiares e amigos, a remadora deixou uma mensagem 

motivadora aos colegas do programa com os quais aprendeu a dar as primeiras remadas. 

“Corram atrás de seus sonhos, pois tudo é possível se a gente persistir”, ensinou, 

emocionada.  

Álvaro Acco Koslowski, técnico da seleção brasileira, lembra que quando Lacy Bianqui 

ingressou na equipe, chegou de forma humilde, mas foi conquistando gradativamente seu 

espaço. Para o técnico a atleta é uma das grandes promessas de renovação da 

canoagem adulta. “Estou confiante que Lacy é uma das grandes promessas para disputar 

as Olimpíadas de 2012, em Londres”. O técnico lembra que a atleta vai disputar esse ano 

a primeira prova internacional - o Pan-americano no Canadá. “Será minha primeira 

competição fora do país e eu quero trazer o ouro para o Brasil”, diz Lacy. O campeonato 

acontece de 16 a 18 de maio, em Montreal. 

 

Motivação de sobra  
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Para o prefeito de Ribeirão Claro, Francisco Carlos “Kiko” Molini, os incentivos ao esporte 

aliados à educação de qualidade, fazem a diferença na formação de novos atletas 

profissionais. “São crianças que sonham e correm atrás dos desafios e trazem no peito o 

nome do programa Segundo Tempo e de nossa cidade”, enfatiza.  

O secretário Nacional de Esporte Educacional, Julio Filgueira, também ressalta que o foco 

do Segundo Tempo é o combate à exclusão de crianças carentes por meio da prática 

esportiva. “Seria impossível que entre os cerca de mais de um milhão de crianças 

contempladas, não fossem descobertos novos talentos que em breve levantarão a 

bandeira do Brasil no pódio”, reforça.  

Uma prova de que o programa Segundo Tempo contempla o surgimento de novos 

talentos é o instrutor Olivier Barbosa, de origem humilde. Antes de atuar no programa ele 

trabalhava em uma olaria na produção de tijolos. Ao ingressar no Segundo Tempo o 

desempenho foi tão exemplar que o Ministério do Esporte ofereceu-lhe uma bolsa de 

estudos para participar de um curso de canoagem em Cuba. “Foi um importante 

aprendizado, que agora retransmito aos 160 alunos que integram o projeto em Ribeirão 

Claro”, diz.  

Os alunos do instrutor, recebem aulas teóricas e práticas de esportes náuticos na 

Associação Ribeirão-Clarense de Canoagem. Atualmente o convênio encontra-se em fase 

de renovação. A previsão é de que até março todos os alunos já estejam praticando 

canoagem, remo e vela nas águas da represa Xavantes.  

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte 

 

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

