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Cristiano Mezzaroba/ Sérgio Dorenski
PARTICIPAÇÃO DO LABOMÍDIA/UFS EM DEFESA DE
MESTRADO/UFBA
O LaboMídia/UFS esteve presente na Defesa de Mestrado de
Jonaza Glória dos Santos orientada pelo Professor Dr. Augusto
Cesar Rios Leiro do PPGE/FACED/UFBA, com o título da
Dissertação: “Estigmas na Educação: O encarceramento
simbólico das juventudes do Bairro América em Aracaju/SE”.
A
Banca
foi
composta
pelos
professores
Cesar
Leiro/FACED/UFBA (orientador); Sérgio Dorenski/DEF/UFS
(membro externo) e Lícia Beltrão/FACED/UFBA.
Tivemos a participação, como ouvinte de Thiago Machado
(LaboMídia/UFS) que prestou assessoria e também fez a captura
das imagens (fotos) durante a defesa que fora realizada na
Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe, antiga penitenciária
de Aracaju. Este é um acontecimento inédito em que a Pósgraduação em Educação da UFBA concedeu a oportunidade de
defesa no local e objeto da pesquisa, ou seja, em Aracaju/SE.
Foi uma boa oportunidade para conhecer o trabalho que versa
sobre o encarceramento simbólico a partir da criação da
Penitenciária e, consequentemente, do Bairro América em
Aracaju e seu entorno no sentido dos estigmas (preconceito,
exclusões, sofrimento, medo entre outros) criados sobre os
sujeitos que lá viveram e vivem. Foi também um momento
acadêmico-científico para aqueles que ainda não conheciam uma
defesa pública pudessem familiarizar-se com o processo.

Da esquerda para a direita:
Sérgio Dorenski, Jonaza Glória, Cesar Leiro e Lícia Beltrão

PRESENÇA DE PESQUISADORA DA UFRGS
MOVIMENTA O LABOMÍDIA E CEMEFEL NO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFS
A pesquisadora Christiane Macedo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) esteve presente na UFS no
período de 18 a 20 de janeiro/2016 com o intuito de
entrevistar professores e conhecer a formação do
CEMEFEL/DEF/UFS.
Na ocasião, Christiane entrevistou os Professores do
DEF/UFS Sérgio Dorenski, Hamilcar Silveira, José Américo
e Quéfren Cardozo. Sua pesquisa cujo título é “Lugares de
Memória da Educação Física: Os centros de memória
das universidades federais” tem como objetivo analisar a
constituição e consolidação dos Centros de Memória da
Educação Física nas Universidades Federais brasileiras
buscando entender o fazer histórico na Educação Física, as
condições teóricas e estruturais que tornaram possível sua
permanência ou descontinuidades. Para tanto, utiliza-se
das discussões teórico-metodológicas da História Cultural e
da História Oral e como caminhos investigativos as visitas
in loco, observações, entrevistas e análise de produções
dos Centros de memória.
Destacamos, neste sentido, a importância da criação de
Centros/Grupos/Núcleos de estudos no interior das
universidades que dão suporte às pesquisas no âmbito da
Educação Física e Ciências do Esporte, assim como nosso
LaboMídia/UFS que vem ratificando sua criação
movimentando e ampliando a produção no campo da EF.

Na foto a pesquisadora da UFRGS, Christiane Macedo, nas
dependências do LaboMídia/UFS.

PREMIADO PROJETO DE EXTENSÃO DO
DEF/UFS
I Encontro da regional
nordeste do Instituto de
pesquisa direitos e
movimentos sociais (IPDMS)
dos dias 27 a 30 de abril de
2016 /UFS
http://ipdms2016se.com.br/.
II Congresso Ibero-Americano
de Humanidades, Ciências e
Educação. UNESC,
Criciúma/SC
18, 19 e 20 de maio de 2016
http://www.unesc.net/portal/ca
pa/index/563
SBPC – 68ª Reunião Anual
da SBPC. De 03 a 09 de julho
de 2016 em Porto Seguro/BA
www.sbpcnet.org.br

VI ENOME – Encontro
Nacional do Observatório da
Mídia Esportiva – São
Cristóvão/SE/UFS, de 11 a 13
de agosto de 2016.
II Congresso Bianual da
Associação Latina de
Filosofia do Desporto (ALFiD)
27 a 30 de Setembro de
2016, Porto (Portugal)
jose.perez@upf.edu;
tlacerda@fade.up.pt
III Congresso Regional de
Educação – CONEDU. De 05
a 07 de outubro/2016 –
Natal/RN
http://www.conedu.com.br/

Por Thiago Machado
O Departamento de Educação Física da
Universidade
Federal
de Sergipe/UFS
desenvolve o projeto “UFS CROSS”. Projeto
este, que começou com a vinda do Prof. Dr.
Marzo Edir Da Silva Grigoletto para a UFS e
está no seu terceiro ano de existência.
No 3º ENCONTRO DE INICIAÇÃO À
EXTENSÃO, promovido pela UFS, o projeto
intitulado
“UFS-CROSS
TRAINING
MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
ATRAVÉS DO TREINAMENTO FUNCIONAL"
- foi o grande destaque e vencedor do 1°
Lugar na categoria "Ciências da Saúde", em
que foi considerado o melhor projeto de
extensão do ano de 2015. O projeto
desenvolvido pelo Functional Training Group
foi apresentado pelo graduando Eduardo
Rodrigo Oliveira Rocha sob orientação do
Prof. Dr. Marzo Grigoletto.
O UFS Cross Training tem por objetivo
promover a prática de atividade física para a
comunidade externa e interna à UFS. Para tal
são realizados exercícios físicos de caráter
funcional em que priorizam movimentos que
focam as principais capacidades físicas que
estão diretamente relacionadas às atividades
da vida diária e atividades laborais do
cotidiano. Dessa forma, além dos objetivos
elencados o projeto pretende que o praticante
melhore sua capacidade funcional, reduza o
risco cardiovascular, reduza os níveis de
obesidade
e
aumente
as
relações
interpessoais.
Para o Prof. Marzo com o passar dos anos, o
projeto sentiu a necessidade de evolução e
aprimoramento metodológico, porém não
havia recursos humanos. Com a premiação
além de uma série de livros, uma bolsa PIBIX
foi contemplada.
.

Assim, o Projeto pôde ser ampliado e
dividido por níveis de aptidão física
(iniciantes
e
praticantes
intermediários), além de contemplar
avaliação antropométrica e funcional.
Para um planejamento futuro, almejase a inserção de mais uma categoria
“avançado”.
Atualmente o projeto conta com
alunos de graduação (8 voluntários 4
remunerados) e alunos de pós
graduação (3 mestrandos). O Prof.
Dr. Marzo Grigoletto destaca a
participação do bolsista Leury Max
desde o início do projeto, como
também explica que o número de
participantes é cada vez maior e a
lista de espera hoje em dia está em
mais de 200 pessoas, concretizando
a boa aceitação, pela comunidade,
do primeiro programa gratuito de
treinamento
funcional
de
alta
intensidade do Brasil.
Parabenizamos
a
todos
que
compõem o Projeto UFS CROSS
pelo prêmio e que deram visibilidade
ao Curso de Educação Física,
principalmente, sendo a primeira vez
que tal prêmio é recebido pelo nosso
Departamento.

Foto: Prof. Dr. Marzo Edir Da Silva Grigoletto
Fonte: Arquivo Pessoal.

NÚMEROS ESPECIAIS DO JORNAL
LABOMÍDIA/UFS
Durante o ano de 2016 o LaboMídia/UFS estará produzindo
matérias com os professores mais antigos do DEF/UFS para
construir um panorama do pensamento em relação à formação em
Educação Física, seja na licenciatura, seja no bacharelado.
Com a criação do curso de Bacharelado em Educação Física
DEF/UFS, já que o curso de Licenciatura manteve-se em sua
nomenclatura e com isso, a coexistência de dois cursos verifica-se
que os professores, em sua maioria, estão vinculados a um
determinado curso, respectivamente. Com isso, muitos alunos
desconhecem os professores entre si, principalmente, os mais
antigos e que atuam desde os primórdios da criação do primeiro
curso de Licenciatura.
A ideia é prestar homenagem a estes professores e, também,
resgatar aspectos históricos dos primeiros a lecionarem no curso
de Educação Física da UFS. Já foram confirmados: Pedro Jorge;
Evandro Sena; César Cabral e Martha Bragança. “Se liga!!”.
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LABOMÍDIA/UFS NA SBPC
Dois projetos que se encontram em desenvolvimento no
LaboMídia/UFS concorrem à apresentação na Reunião Anual
da SBPC que ocorrerá na Universidade Federal do Sul da
Bahia em Porto Seguro/BA, em julho do corrente ano:
1. Mídia-educação e Copa 2014 no Brasil: uma
experiência formativa no âmbito escolar permitindo novas
pesquisas e novos olhares – desenvolvido desde de 2014
e que teve como fonte instigadora a escola e a Copa de
Futebol. O trabalho estabelece uma continuidade dessa
pesquisa, agora, dando mais ênfase aos sujeitos – alunos
– da escola na produção da mídia.
2. O Papel da Mídia Sergipana na Cobertura do III
Mundial Escolar de Vôlei de Praia - Analisou este
evento a partir do olhar da mídia sergipana, mas também
o relacionou às suas dimensões políticas; sobre a questão
da segurança pública; em relação ao potencial
turístico/econômico do Estado; o legado social; a análise
do espaço público entre outros.

Cristiano Mezzaroba/ Sérgio Dorenski - Jornal LaboMídia, março/abril 2016. www.observatoriomidiaesportiva.blogspot.com

