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Vem aí o II Fórum Internacional de Esporte
Esporte e Lazer
Postado em: 16/05/2018 09:05

Na pauta do encontro, temas como gestão esportiva e de eventos, saúde e leis de incentivo.

Com a presença de pesquisadores e estudiosos renomados do esporte nacional e internacional,
será realizado em Salvador, dias 8 e 9 de junho, o II Fórum Internacional de Esporte – desafios da
gestão, no Centro Pan-Americano de Judô (Praia de Ipitanga/Lauro de Freitas). A abertura está
marcada para as 14h do dia 8, com palestras de Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico
do Brasil (COB) e Gildásio Daltro, médico, Doutor em cirurgia e professor titular da Universidade
Federal da Bahia/UFBA.
Organizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da
Secretaria do Trabalho, Emprego Renda e Esporte, com apoio do Ministério do Esporte, o evento
visa proporcionar a difusão de conhecimentos específicos, assim como a troca de experiências entre
gestores públicos, dirigentes de entidades esportivas, empresas apoiadoras do esporte,
profissionais de Educação Física e de instituições públicas e privadas de ensino superior.
“Este Fórum visa debater modelos pré-existentes de gestão esportiva, trazendo conhecimentos
técnicos internacionais e nacionais, dando oportunidade aos novos e futuros gestores do esporte
quanto a uma melhor qualificação e uma atuação mais profissional”, explica o diretor geral da
Sudesb, Elias Dourado.
Clique aqui para inscrições gratuitas
A expectativa da organização é reunir um público expressivo, com representantes de federações
amadoras de esporte, gestores públicos, estudantes e demais entidades que desenvolvem o esporte
e o lazer na Bahia. Também já estão disponíveis o Edital de submissão e regras de apresentação de
trabalhos acadêmicos no II Fórum Internacional de Esporte e ficha de inscrição – esses trabalhos
serão apresentados durante os dois dias do encontro e devem ser relacionados às temáticas
abordadas (ver programação abaixo).
Programação - II Fórum Internacional de Esporte – Desafios da Gestão(programação sujeita a
alterações)
08 de junho
13h - Credenciamento
14h – Cerimônia de abertura
14h30 - Palestra Atleta x Gestão: superação de limites Com Paulo Wanderley Teixeira, presidente
do Comitê Olímpico do Brasil
15h10 - Palestra O esporte na perspectiva da saúde e inclusão social Com Gildásio Daltro (BA/
Brasil), médico, Doutor em cirurgia e professor titular da Faculdade de Medicina/UFBA
16h - Debate
09 de Junho
07h50 – Credenciamento
08h - Palestra Direito Esportivo Com Milton Jordão (Bahia/Brasil), professor, presidente do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva do Judô, diretor-presidente do Instituto de Direito Desportivo da Bahia
(IDDBA) e Mestrando em Direito Desportivo pelo INEFC/Universitat de Lleida (Espanha)
08h45 - Palestra Leis de Incentivo Fiscal ao EsporteCom Paulo Vieira, professor de Educação Física
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licenciado pela Universidade Gama Filho, com MBA em Gestão na Fundação Getúlio Vargas/RJ
09h25 – Debate
10h05 às 10h30 - Café interativo
10h40 - Palestra Os desafios do paradesporto nos dias atuaisCom Ciro Winckler, professor da
Universidade Federal de São Paulo e autor de estudos científicos na área do esporte paralímpico
Depoimentos dos paratletas baianos Verônica Almeida (natação) e Renê Pereira (remo)
11h20 - Debate
12h30 - Almoço
13h40 - Apresentação cultural
14h20 - OFICINAS TEMÁTICAS
Lei de Incentivo ao EsporteFacilitadores: Milton Jordão, Paulo Vieira e Rodrigo Farias (Setre/gestor
do FazAtleta)
Produção e Gestão de EventosFacilitadores: Susi Dócio (Sudesb), Pedro Gaspar e representante da
empresa MCS Marketing Esportivo)
Gestão de ProjetosFacilitadores: Elias Dourado (diretor da Sudesb), Inaiá Simões (Casa dos 7,
empresa de cursos e consultoria) e Wilton Brandão (diretor de Fomento da Sudesb)
O Papel do Esporte no desenvolvimento de crianças e jovensFacilitadores: Ney Santos (professor
da UFBA e assessor técnico da Sudesb), Renê Pereira (paratleta baiano)
16h40 – Café interativo
17h - Palestra A experiência cubana: da iniciação ao alto rendimentoCom Laura Ivete Pujol Torres,
cônsul geral da República de Cuba na Região Nordeste (Havana/Cuba/Internacional)
17h50 - Palestra Marketing EsportivoCom Pedro Gaspar, formado em Marketing Internacional,
diretor da Odivelas – Portugal, com larga experiência em eventos internacionais
18h30 – Debates
19h30 – Encerramento com entrega de certificados.
Ascom Sudesb
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