1 - Apresentação
O Ministério do Esporte em parceria com a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) ofertam gratuitamente cursos
de formação à distância em Políticas Sociais de Esporte e Lazer.
A proposta é realizar por meio de cursos de extensão uma
formação continuada para os agentes sociais do Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e do Programa Vida Saudável
(VS), gestores públicos e pessoas interessadas em aprofundar
conhecimentos sobre políticas públicas na perspectiva da
consolidação do esporte e lazer como direitos sociais e como
política pública de Estado.
Saiba mais:
http://projetos.eeffto.ufmg.br/eadpelc/

2 - A formação no PELC e no Vida Saudável
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e o
Programa Vida Saudável (VS) proporcionam práticas de
atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as
faixas etárias e as pessoas com deficiência, estimula a
convivência social, a formação de gestores e lideranças
comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do
conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam
tratados
como
políticas
e
direitos
sociais.
A formação é um elemento central do PELC/VS e visa construir,
junto à população atendida pelo Programa, uma relação
autônoma e crítica no campo do esporte e lazer. Nesse sentido,
a formação da EaD no PELC/VS é organizada com conteúdos
específicos que abordam conceitos e debates acerca do lazer,
dos princípios e diretrizes do PELC/VS e de referênciais
pedagógicos compatíveis com as reflexões sobre as políticas
públicas
e
da
gestão
participativa.
A Educação à Distância (EaD) é uma proposta de formação
continuada para os agentes sociais do PELC/VS, gestores público
e pessoas interessadas em discutir o esporte e lazer como
direitos sociais e, como política pública de Estado. O Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e o Programa Vida Saudável

(VS) proporcionam práticas de atividades físicas, culturais e de
lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas com
deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores
e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização
do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam
tratados
como
políticas
e
direitos
sociais.
A formação é um elemento central do PELC/VS e visa construir,
junto à população atendida pelo Programa, uma relação
autônoma e crítica no campo do esporte e lazer. Nesse sentido,
a formação da EaD no PELC/VS é organizada com conteúdos
específicos que abordam conceitos e debates acerca do lazer,
dos princípios e diretrizes do PELC/VS e de referênciais
pedagógicos compatíveis com as reflexões sobre as políticas
públicas
e
da
gestão
participativa.
A Educação à Distância (EaD) é uma proposta de formação
continuada para os agentes sociais do PELC/VS, gestores público
e pessoas interessadas em discutir o esporte e lazer como
direitos sociais e, como política pública de Estado.

3 - Os Cursos
Os conteúdos dos cursos abordam conceitos e debates
acerca do esporte e lazer, dos princípios do PELC/VS e de
referenciais pedagógicos compatíveis com as reflexões acerca
das políticas públicas de lazer e da gestão participativa.
Os cursos são ofertados gratuitamente pelo Ministério do Esporte
e a UFMG, com duração de 30 e 45 dias e certificação de 15 horas
e 30 horas pelo Ministério do Esporte e pela Universidade Federal
de
Minas
Gerais.
Após a escolha do curso os alunos são inseridos em turmas
acompanhadas por um tutor (profissional com formação
específica e qualificação para discutir temas relacionados às
políticas de esporte e lazer) que atua como mediador no processo
formativo dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem.

4 - Inscrições

Para se inscrever nos cursos é necessário preencher o
formulário de cadastro disponível no link abaixo:
http://projetos.eeffto.ufmg.br/eadpelc/home/sobre/4
CADASTRAR-SE
e, em seguida, escolher o curso de seu maior interesse. As
vagas nos cursos serão distribuídas de acordo com a
disponibilidade. As confirmações das inscrições nos cursos
serão comunicadas no endereço eletrônico (e-mail) informado
durante o cadastro.

