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AÇÃO DE EXTENSÃO: Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Onde lê-se:

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS INHUMAS

Endereço: Avenida Universitária, S/Nº, Vale das Goiabeiras, CEP: 75402-556, Inhumas (GO)

Ação de Extensão Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Proponente/ Coordenação Fernando Henrique Silva Carneiro

Guenther Carlos Feitosa de Almeida

Área de conhecimento Educação Física

Carga horária 40 horas

Modalidade A distância

Número de vagas 40

Público Gestores públicos de Esporte e Lazer, estudantes e

professores de Educação Física e comunidade em geral

interessada no tema.

Requisitos mínimos Ter o Ensino Médio completo e acesso à internet.

Data de início 11/05/2021

Data de término 06/10/2021

Perfil da Ação de Extensão Curso



Objetivos Objetivo geral: compreender as discussões conceituais

sobre Estado, políticas públicas e esporte e sua relação

com as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil.

Objetivos específicos:

1) entender os fundamentos do Estado capitalista e do

Estado brasileiro;

2) conhecer os debates conceituais sobre políticas públicas;

3) apreender a origem e desenvolvimento do esporte e suas

diferentes manifestações;

4) compreender o direito ao esporte e lazer e a configuração

das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil;

5) conhecer possibilidades de análise das políticas públicas

de esporte e lazer;

6) entender o financiamento e gasto com esporte e lazer

pelo governo federal; e

7) compreender a configuração e materialização das

políticas públicas de esporte e lazer em Goiás.

Metodologia A metodologia consistirá na realização de 10 encontros

virtuais síncronos de 2 horas cada, sendo realizados a partir

de exposição-dialogada, para isso será utilizado o Google

Meet. Também, para cada encontro síncrono será

disponibilizado um texto por e-mail que deverá ser lido

previamente, o tempo projetado para leitura de cada texto

será de 2 horas cada.

Matriz curricular prevista Ambientação – 4 horas

Fundamentos do Estado capitalista e Estado brasileiro – 4

horas

Debates conceituais sobre políticas públicas – 4 horas

A origem e desenvolvimento do esporte e suas diferentes

manifestações – 4 horas

O direito ao esporte e lazer no Brasil – 4 horas

A configuração política pública de esporte e lazer no Brasil

– 4 horas

Possibilidades de análise das políticas públicas de esporte

e lazer – 4 horas

O financiamento e gasto com esporte e lazer pelo governo

federal – 4 horas

Compreender a configuração e materialização das políticas

públicas de esporte e lazer em Goiás – 4 horas

Os limites e possibilidade das políticas públicas de esporte

e lazer na atualidade – 4 horas

Critérios de avaliação e certificação A avaliação da aprendizagem se dará de forma contínua e

presencial, em que os cursistas deverão estar presentes

nos encontros virtuais síncronos e participar ativamente das

discussões. Terão direito a certificação os participantes que

tiverem no mínimo 75% de presença nos encontros

síncronos.



Leia -se:

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS INHUMAS

Endereço: Avenida Universitária, S/Nº, Vale das Goiabeiras, CEP: 75402-556, Inhumas (GO)

Ação de Extensão Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Proponente/ Coordenação Fernando Henrique Silva Carneiro

Guenther Carlos Feitosa de Almeida

Área de conhecimento Educação Física

Carga horária 40 horas

Modalidade A distância (com encontros síncronos todas as terças-

feiras das 19h30 às 21h30)

Número de vagas 40

Público Gestores públicos de Esporte e Lazer, estudantes e

professores de Educação Física e comunidade em geral

interessada no tema.

Requisitos mínimos Ter o Ensino Médio completo e acesso à internet.

Data de início 11/05/2021

Data de término 06/10/2021

Perfil da Ação de Extensão Curso

Objetivos Objetivo geral: compreender as discussões conceituais

sobre Estado, políticas públicas e esporte e sua relação

com as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil.

Objetivos específicos:

1) entender os fundamentos do Estado capitalista e do

Estado brasileiro;

2) conhecer os debates conceituais sobre políticas públicas;

3) apreender a origem e desenvolvimento do esporte e suas

diferentes manifestações;

4) compreender o direito ao esporte e lazer e a configuração
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