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 Desafio e perspectivas da produção de conhecimento em Lazer e 

Saúde é o tema do IV Congresso de Educação Física da UNIFAP, II Seminário 

de Estudos do Lazer e II Encontro Amapaense de Ciências do Esporte. Em sua 

edição de 2014, o evento é fruto de uma ação em conjunto do Programa de 

Educação Tutorial – PET/Educação Física, do Núcleo de Estudos e Pesquisa 

em Educação Física, Esporte e Lazer – NEPEFEL/UNIFAP e Colegiado de 

Educação Física da UNIFAP e CBCE/Amapá. 

 Nas últimas décadas, os estudos sobre questões pertinentes à Saúde e 

o Lazer têm despertado interesse de considerável número de pesquisadores 

das mais diversas áreas. Isso se deve, entre outros fatores, a complexidade 

que estes fenômenos vem tomando na sociedade.  Neste sentido, a proposta 

deste evento se assenta na possibilidade de reflexão e análise da produção de 

conhecimentos referentes a saúde e ao lazer, haja vista que estes fenômenos  

vêm sendo pensados como pontos de partidas para se analisar a própria 

sociedade e seus valores. 

Em um contexto atual, evidencia-se que o lazer se apresenta como um 

significativo campo de atuação profissional seja em clubes, escolas, na 

promoção da saúde, políticas públicas de esporte e lazer, colônia de férias, na 

gestão de eventos sobre o lazer e na pesquisa, o que se faz necessário, 

portanto, conhecer o processo de formação e a compreensão de lazer 

sustentada por profissionais e acadêmicos que atuam/atuarão nestes espaços. 

A importância destes debates se materializam para a formação tanto 

inicial quanto permanente de estudantes e docentes interessados na temática 

em tela. Trata-se de um espaço formativo, que tem a intenção de fortalecer a 

produção do conhecimento, o tripé ensino, a pesquisa e extensão no campo da 

Educação Física, Lazer, Saúde e Ciências do Esporte. 

Convidamos todos os interessados na temática a participar e construir 

este excelente espaço de formação e debate acadêmico 



    PROGRAMAÇÃO 

TEMA: Desafios e perspectivas da produção do conhecimento em Lazer e 

Saúde 

PROGRAMAÇÃO  

Dia 27/11/2014 (Quinta Feira) 

Manhã  

08h as 09h: Credenciamento 

Local: Auditório do Curso de Letras/UNIFAP 

09h as 09h20: Apresentação Cultural (Acadêmico Luiz Henrique – Violão e 

Voz) 

Local: Auditório do Curso de Letras/UNIFAP 

09h30: Mesa de Abertura (Representante do Colegiado de Educação 

Física/UNIFAP, CBCE/AP, representação estudantil, Reitor) 

Local: Auditório do Curso de Letras/UNIFAP 

10h ao 12h: Mesa de debate GTT 6 Formação Profissional e Mundo do 

Trabalho 

Tema Geral: Produção do conhecimento em Saúde a partir da perspectiva 

da Formação Profissional e do Mundo do Trabalho 

Palestrante Me. Cássia Hack (UNIFAP/UFBA) - Produção do conhecimento 

em Saúde, perspectivas e desafios para a Formação do Profissional de 

Educação Física  

Mediador: Paulo Magalhães Monard Nascimento (UNIFAP) 

Local: Auditório do Bloco de Letras/UNIFAP 

Tarde 

15h às 17h: Mesa de debate GTT 1 Atividade Física e Saúde  



Tema Geral: Epidemiologia da atividade física no Brasil 

Palestrante: Me. Carolina Coll (UFPEL) - Panorama da produção do 

conhecimento em atividade física e saúde no Brasil 

Palestrante: Me. Shana Ginar (UFPEL) -  Promoção da atividade física em 

contextos específicos: trabalho, escola e comunidade 

Mediador: Danylo José Simões Costa (UNIFAP) 

Local: Auditório do Bloco de Letras/UNIFAP 

Horario: 17h as 18h– Reunião Aberta do CBCE/AP (Sócios e Não-sócios) 

Reunião aberta do CBCE/AP (GTT 1 Atividade Física e Saúde e GTT 6 

Formação Profissional e Mundo do Trabalho).  

Mediador: Secretaria Estadual CBCE/AP Local: Auditório do Curso de 

Letras/UNIFAP 

18h30 – Oficinas 

Dia 28/11/2014 (Sexta Feira) 

Manhã 

Horário 9h às 11h: Palestra: Lazer e produção do conhecimento: limites e 

possibilidades 

Palestrante: Dra. Christianne Luce Gomes (UFMG) 

Mediador: Me. Gustavo Maneschy Montenegro (UNIFAP) 

Local: Auditório do Curso de Letras/UNIFAP 

 

Tarde 

Horário 15h as 16h30 Roda de Conversa: A Contribuição da pesquisa na 

formação profissional em lazer 

Palestrante: Dra. Christianne Luce Gomes (UFMG) 



Mediador: Me. Gustavo Maneschy Montenegro (UNIFAP) 

Local: A definir 

17h. Apresentação de trabalhos – Modalidade Pôster 

Noite 

Festa do Evento (Confirmar com a turma 2012 EF UNIFAP) 

Horário: A partir das 20:00h 

 

 


