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Segundo Tempo Universitário está com inscrições abertas na Universidade Federal 

de Viçosa 

 12/03/2014, 16:11 

 

A Universidade Federal 

de Viçosa, em Minas 

Gerais, está com 

inscrições abertas para 

o Programa Segundo 

Tempo Universitário, 

uma parceria da 

instituição com o 

Ministério do Esporte. 

O PST Universitário 

tem como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva gratuita no ambiente 

acadêmico.  

Os interessados que já participaram do programa em outros períodos devem realizar 

normalmente a inscrição e responder se já participou do programa em outros períodos. 

Após o envio dos dados, aguarde a confirmação e informações de quais documentos são 

necessários.  

“Criado em outubro de 2012, o Segundo Tempo Universitário em Viçosa tem contribuído 

com a prática do esporte na universidade e também com práticas relativas à saúde na 

Divisão de Saúde e no Departamento de Nutrição e Saúde da UFV que trabalham em 

parceria”, afirmou Deyliane Pereira, coordenadora-geral do programa. 

Deyliane ressaltou ainda que no período de 10 a 19 de fevereiro os monitores e 

coordenadores do Programa Segundo Tempo Universitário realizaram um período 

concentrado de capacitação e estudos para melhor atender os beneficiados. “Os 

monitores aproveitaram a concentração para aprofundar seus estudos nas novas 

modalidades oferecidas pelo PST Universitário no primeiro semestre de 2014, sendo elas: 

tênis de mesa (atividade complementar), peteca, atletismo (grupo de corrida/caminhada) e 

ginástica localizada/step.  

O programa também está oferecendo reciclagem sobre ginástica artística. Vale lembrar 

que a partir do próximo semestre o beneficiado que se interessar pelo programa poderá 

escolher apenas uma modalidade e participar das aulas duas vezes por semana.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Para preencher o formulário de inscrição online acesse o endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1EeblGNZvhUUvJUWCWmjzEIuqmZtGMof0xeTVyq7Gjb

s/viewform#start=openform). É necessário entregar o comprovante de matrícula (emitido 

pela Diretoria de Registro Escolar), comprovante de endereço, cópias do RG e do CPF e 

atestado médico na Divisão de Esporte e Lazer, localizada na casa nº 4 da Vila Matoso 

(próxima ao Corpo de Bombeiros da  Universidade). 

Mais informações podem ser obtidas no blog http://pstufv.blogspot.com.br , pelo telefone 

(31) 3899-3344 e pelo e-mail pst.ufv@gmail.com. 

 

Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://docs.google.com/forms/d/1EeblGNZvhUUvJUWCWmjzEIuqmZtGMof0xeTVyq7Gjbs/viewform#start=openform)
https://docs.google.com/forms/d/1EeblGNZvhUUvJUWCWmjzEIuqmZtGMof0xeTVyq7Gjbs/viewform#start=openform)
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https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Coordenadores do Segundo Tempo participam de capacitação em Salvador 

25/03/2014, 16:58 

 

Uma parceria entre o Ministério 

do Esporte e a 

Superintendência de Desportos 

do Estado da Bahia (Sudesb) 

permitiu a capacitação de 56 

coordenadores do Programa 

Segundo Tempo, nos dias 15 e 

16 de março.  Os 

coordenadores qualificados irão 

atender aos 7,1 mil 

beneficiários do programa em 

71 núcleos, formados por crianças e adolescentes da rede pública e privada de ensino, no 

contraturno escolar. O curso foi realizado no Centro de Educação Física e Esporte da 

Universidade Federal da Bahia (Ufba) no bairro de Ondina.  

Apresentações teóricas e vivências práticas fizeram parte da programação que 

proporcionou aos coordenadores uma qualificação compatível com a proposta do 

Segundo Tempo, que é promover a democratização do acesso de crianças e 

adolescentes, principalmente dos que vivem em situação de vulnerabilidade social.  

O evento contou com as presenças do diretor de Fomento ao Esporte da Sudesb, Álvaro 

Gonçalves, do coordenador-geral do PST, Carlos Henrique, além dos representantes do 

ministério Michele Venturini e João Leonardo Santos, responsáveis pela capacitação. "Por 

meio desse encontro queremos formar professores que possam contribuir diretamente 

para a formação da cidadania dos beneficiados do programa", disse Álvaro.  

Os palestrantes apresentaram temas sobre o desenvolvimento do esporte humano, 

cultura, educação, desenvolvimento e aprendizagem motora, além de trabalhar a vivência 

prática do corpo, gênero e sexualidade. A coordenadora de núcleo da cidade de Nazaré 

(BA), Pablícia Gomes, disse estar satisfeita com a proposta do curso. “Todos nós saímos 

de Salvador com mais segurança para a condução das atividades”, afirmou. 

Muito entusiasmado com o desenvolvimento do programa, o coordenador-geral do 

programa na Bahia, Carlos Henrique, ressaltou que "o Segundo Tempo é um programa 

social e certamente mudará a realidade de muitas pessoas. Por meio do esporte e de 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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uma equipe capacitada, melhoraremos as condições de vida e influenciaremos 

positivamente no desenvolvimento das pessoas", concluiu. 

O PST está em pleno funcionamento nas cidades baianas de Serrolândia, Riachão do 

Jacuípe, Santa Luz, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Cardeal da Silva, São Francisco 

do Conde e Cachoeira. 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Coordenadores do Segundo Tempo participam de capacitação em Salvador (2) 

25/03/2014, 16:58 

 

Uma parceria entre o Ministério 

do Esporte e a 

Superintendência de Desportos 

do Estado da Bahia (Sudesb) 

permitiu a capacitação de 56 

coordenadores do Programa 

Segundo Tempo, nos dias 15 e 

16 de março.  Os 

coordenadores qualificados irão 

atender aos 7,1 mil 

beneficiários do programa em 

71 núcleos, formados por crianças e adolescentes da rede pública e privada de ensino, no 

contraturno escolar. O curso foi realizado no Centro de Educação Física e Esporte da 

Universidade Federal da Bahia (Ufba) no bairro de Ondina. 

Apresentações teóricas e vivências práticas fizeram parte da programação que 

proporcionou aos coordenadores uma qualificação compatível com a proposta do 

Segundo Tempo, que é promover a democratização do acesso de crianças e 

adolescentes, principalmente dos que vivem em situação de vulnerabilidade social.   

O evento contou com as presenças do diretor de Fomento ao Esporte da Sudesb, Álvaro 

Gonçalves, do coordenador-geral do PST, Carlos Henrique, além dos representantes do 

ministério Michele Venturini e João Leonardo Santos, responsáveis pela capacitação. "Por 

meio desse encontro queremos formar professores que possam contribuir diretamente 

para a formação da cidadania dos beneficiados do programa", disse Álvaro. 

Os palestrantes apresentaram temas sobre o desenvolvimento do esporte humano, 

cultura, educação, desenvolvimento e aprendizagem motora, além de trabalhar a vivência 

prática do corpo, gênero e sexualidade. A coordenadora de núcleo da cidade de Nazaré 

(BA), Pablícia Gomes, disse estar satisfeita com a proposta do curso. “Todos nós saímos 

de Salvador com mais segurança para a condução das atividades”, afirmou. 

Muito entusiasmado com o desenvolvimento do programa, o coordenador-geral do 

programa na Bahia, Carlos Henrique, ressaltou que "o Segundo Tempo é um programa 

social e certamente mudará a realidade de muitas pessoas. Por meio do esporte e de 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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uma equipe capacitada, melhoraremos as condições de vida e influenciaremos 

positivamente no desenvolvimento das pessoas", concluiu. 

O PST está em pleno funcionamento nas cidades baianas de Serrolândia, Riachão do 

Jacuípe, Santa Luz, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Cardeal da Silva, São Francisco 

do Conde e Cachoeira. 

 

Cleide Passos 

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


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Aluno do PST/Forças no Esporte está na final do Torneio de Tênis do Clube Naval 

26/03/2014, 19:33 

 

Jovem tenista de 14 

anos, morador do 

Varjão (DF), filho de 

pai pedreiro e mãe 

diarista – seu Ademar 

e dona Jandilma – o 

estudante Paulo André 

Saraiva dos Santos, 

(raquete azul na foto), 

é o mais novo 

potencial esportivo em 

ascenção na capital 

federal. Aluno do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, atendido no Grupamento 

dos Fuzileiros Navais de Brasíllia, onde aprendeu a praticar o esporte de elite, ele vai 

disputar a final do torneio em comemoração aos 40 anos de fundação do Clube Naval.  

A final será às 9h30 de domingo (30.03), no Clube Naval. O adversário de Paulo André só 

será conhecido no sábado (29), uma vez que as outras fases semifinais foram adiadas 

para a data, em decorrência das fortes chuvas que tem caíram no Distrito Federal.  

A expectativa é que o aluno do programa de inclusão social do Ministério do Esporte, em 

parceria com os ministérios da Defesa e de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

leve muita emoção às quadras poliesportivas do clube, na final do campeonato. A torcida 

é para que o aluno repita a proeza da semifinal do dia 23, quando derrotou o vice-

almirante Roberto Koncke Fiúza, em um jogo decicido tie-break. 

Fiúza é considerado o melhor tenista da categoria A, no âmbito da Marinha. A disputa foi 

no tie-break – portanto, um adversário de peso, cuja derrota valoriza o talento do jogvem 

atleta brasiliense do PST. 

Graças ao apoio que recebe da equipe de fuzileiros, coordenadores e monitores do 

programa, Paulo André ocupa o sexto lugar no ranking de Brasília na categoria 14 anos. 

“Ele demonstrou muita garra e superação diante de um adversário forte que conta com 

vasta experiência em torneios desse tipo”, afirmou o sub-oficial  Paulo Roberto de Faro, 

coordenador do Segundo Tempo nos Fuzileiros Navais.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Além de familiares do Paulo André, professores e monitores do Segundo Tempo na 

torcida, a disputa foi acompanhada pelos comandantes José Ferreira de Barros, 

coordenador-geral do Segundo Tempo/Forças no Esporte e pelo capitão de mar e guerra 

João Leonardo Palmieri Parente, comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de 

Brasília. 

Este ano o torneio reúne cerca de 140 competidores, entre eles sete alunos do Programa 

Segundo Tempo. A competição é dividida nas categorias infantil C, B e A, no masculino e 

feminino. A categoria infantil vai até 12 anos e as categorias de A a C, todas as idades, a 

partir dos 13. A categoria C é para iniciantes, a B para a faixa intermediária de jogadores 

amadores e a A para o nível mais alto dos jogadores amadores, que inclui participantes 

do ranking de Brasília. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Atividades do Segundo Tempo em comunidades rurais gaúchas recomeçam após o 

carnaval 

26/02/2014, 20:27 

 

Na cidade gaúcha de Doutor 

Ricardo, distante 150km da 

capital Porto Alegre, cerca de 200 

estudantes, na maioria moradores 

de comunidades rurais católicas, 

aguardam com expectativa o 

reinício das atividades do 

Programa Segundo Tempo 

(PST).  A prática esportiva e o 

reforço pedagógico e alimentar 

assegurados pelo programa de inclusão do Ministério do Esporte recomeçam no próximo 

dia 6 de março, com o fim das férias escolares. 

Para o coordenador-geral do PST em Doutor Ricardo, Rudimar Arosi, a volta das 

atividades do PST é cobrada pelos alunos quando circula pelas principais ruas da cidade. 

Orgulhoso e sorridente, o educador relata diariamente que é cumprimentado e que, 

depois do abraço que recebe da garotada, vem a cobrança seguida da mesma pergunta: 

“Professor: quando começam as atividades do PST?”. 

O atendimento, feito em dois núcleos instalados no Ginásio de Fortes e na escola 

municipal Olavo Bilac, acontece no período oposto ao do ensino regular. Crianças e 

adolescentes praticam futsal, voleibol, futebol de campo, atletismo, handebol, xadrez e 

dança. Eles ainda têm aulas de informática básica e aprendem a navegar na internet, nos 

cerca de 40 computadores cedidos pela Secretaria  de Educação do município. 

Este é o quarto convênio do PST com a prefeitura municipal – o primeiro foi em 2006.  “A 

parceria apresenta  sinais positivos de que o esporte educacional atua como ferramenta 

de resgate da identidade cultural de 2.150 habitantes da cidade”, informa o secretário de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Ricardo Cappelli. 

 

Religiosidade 

Em dezembro do ano passado, um passeio seguido de visita à Gruta Nossa Senhora de 

Lourdes marcou o fim da temporada de atividades para os alunos beneficiados. O local, 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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distante cerca de 3km da cidade, é bastante visitado por romeiros do Brasil e considerado 

o maior ponto turístico da região. Os estudantes do PST caminharam até a gruta, onde 

assistiram a uma missa, participaram de um piquenique e mergulharam nas piscinas de 

águas naturais da represa do rio que corta o município. 

Os alunos do Segundo Tempo também participaram ativamente das festividades da 

Semana Farroupilha, comemorada de 14 a 20 de setembro. Trata-se de uma homenagem 

aos líderes da mais longa revolução do país – quase dez anos –, que tinha como ideais a 

liberdade, a igualdade e a humanidade. Os meninos do PST foram os responsáveis pelo 

acendimento do fogo simbólico do evento e ainda desfilaram em cavalgada, no trajeto da 

prefeitura até a sede do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). 

 

Povoados 

A maioria dos beneficiados pelo programa do Ministério do Esporte são moradores da 

zona rural. Eles habitam as seguintes comunidades: Zeferino, São Paulo, Bonita Baixa, 

Bonita Alta, Leopoldo, Zanela, Palaci, Rio Verde e Pompéia. As famílias têm na 

agricultura a principal fonte de subsistência. Para o deslocamento dos alunos até os 

núcleos do PST, a prefeitura disponibiliza o transporte. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

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