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XIV

Congresso
Ciências do Desporto

e Educação Física
dos Países de Língua Portuguesa

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS -2012
DESPORTO - CULTURA, ESTÉTICA E EXCELÊNCIA

Belo Horizonte será sede do XIV Congresso Ciências do Desporto e
Educação Física dos Países de Língua Portuguesa no ano de 2012,
um importante acontecimento para a cidade e um marco para os
Proﬁssionais da Educação Física.
A cidade foi escolhida por ser uma das mais importantes do Brasil e por
se destacar no âmbito acadêmico, pois possui renomadas Instituições
de Ensino Superior, dentre elas a Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG, considerada pelo Ministério da Educação como a melhor
Universidade Federal do país. Belo Horizonte ainda receberá os Jogos
Mundiais Militares de 2011, será sede da Copa das Confederações em
2013, da Copa do Mundo em 2014 e Sub-Sede dos Jogos Olímpicos

de 2016. Além disso, a cidade se encontra cada vez mais participante
do Esporte Mundial e se destaca por suas características econômicas,
culturais, turísticas, esportiva e educacional. O Brasil está totalmente
inserido no Cenário Mundial do esporte, diante disto o país se vê num
momento de grandes oportunidades Proﬁssionais e Acadêmicas da
Educação Física.
O evento irá reunir as principais mentes do Desporto e da Educação
Física mundial e sua realização será feita pelo Instituto Casa da
Educação Física, responsável por toda a organização do Congresso, e
pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, a qual cuidará dos
assuntos acadêmicos, contando com a parceria do Conselho Regional
de Educação Física da 6ª Região - CREF6/MG e do Centro Desportivo
da Universidade Federal de Ouro Preto - CEDUFOP.
O congresso terá como objetivo promover a interação de cada país,
expondo as boas práticas e reunindo Proﬁssionais responsáveis pela
construção do fenômeno desportivo e da Educação Física. O evento
fortalecerá, os laços entre os países falantes da língua portuguesa,
contribuindo para um rico intercâmbio entre Proﬁssionais, acadêmicos e
estudantes ligados ao fenômeno esportivo e à Educação Física, vindos
de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste.
O tema do evento será amplamente explorado no Congresso, com a
presença de importantes nomes da Educação Física internacional,
com o intuito de propiciar o desenvolvimento proﬁssional e o maior
aproveitamento possível para os participantes através de palestras,
workshops, debates, mesas redondas, entre outros.

Dentro da Área - O Congresso de Maputo
A Universidade do Porto viu reconhecida sua
importância fundamental no apoio acadêmico que
ao longo dos anos tem dispensado à Universidade
Pedagógica de Moçambique na área do ensino da
Educação Física e das Ciências do Desporto. Por
isso, a Faculdade de Desporto do Porto e alguns
dos seus docentes, entre os quais o Presidente do
Conselho Diretivo Jorge Olimpio Bento, receberam
Medalhas de Mérito da Universidade Pedagógica de
Moçambique.
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Igual distinção para algumas individualidades
acadêmicas de prestigiadas universidades brasileiras e
que formam, especialmente com a Universidade do Porto,
o baluarte de um movimento lusófono de Educação Física
e Desporto nos países de língua portuguesa.
O XIII Congresso, realizado em Maputo, decidiu que
a próxima edição será em Belo Horizonte (Brasil), no ano
de 2012 e terá como tema o Desporto-Cultura, Estética e
Excelência.
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