Escolinha da Unimontes organiza o III Seminário de Futebol, Formação e Conhecimento

Qua, 05 de Dezembro de 2018 11:41 - Última atualização Sex, 07 de Dezembro de 2018 13:56

Projeto que concilia as práticas acadêmicas com a extensão universitária, a Escola de Futebol
da Unimontes promove nesta semana, o III Seminário de Futebol, Formação e Conhecimento.
As atividades serão na sexta-feira e no sábado (7 e 8/12), no auditório do prédio 6 do
campus-sede e no Centro Esportivo Universitário “Reitor João Valle Maurício”. Podem
participar professores, acadêmicos, pesquisadores, treinadores de escolinhas, clubes e de
projetos sociais e interessados da comunidade em geral.

O professor Alexandre Caribé é o coordenador do evento e reforça que o objetivo é dar
visibilidade ao trabalho multiprofissional no âmbito do futebol, especialmente nos ambientes
que trabalham com a iniciação esportiva e com a formação de atleta nas categorias de base.

A programação será aberta nesta sexta-feira, às 18h30, com solenidade oficial seguida de
palestra com o professor e pesquisador Georgino Jorge de Souza Neto, do Departamento de
Educação Física e do Desporto da Unimontes.

Doutor em Estudos do Lazer, ele ministrará a palestra “Futebol Raiz x Futebol Nutella: Os
Novos Tempos do Futebol Brasileiro”. Georgino integra o Grupo de Estudos sobre Futebol e
Torcidas (GEFUT), da UFMG, e é fundador e pesquisador do Observatório do Futebol e do
Torcer (Unimontes) e do Laboratório de Estudos e Pesquisas do Lazer (Ludens).

TREINADOR

Técnico profissional, o ex-goleiro do América, Atlético e Flamengo Marco Antônio Milagres
coordenará as duas palestras na sexta-feira sobre temas como “Futebol de Alto Rendimento”,
“O Atleta Moderno”, “Complexidade do Atleta Moderno”, “Entender o Jogo”, “Como Treinar, ser
Líder e Liderança Partilhada”.
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No sábado, às 8 horas, acontecerá a parte prática do III Seminário de Futebol Unimontes, no
campo de futebol do Centro Esportivo. Os trabalhos serão coordenados também por Milagres,
que recentemente esteve à frente do Montes Claros Esporte Clube na disputa do Mineiro da 2ª
Divisão. O encerramento será às 11h30.

SERVIÇO
III Seminário de Futebol Unimontes
Datas: 7 e 8 de dezembro
Locais: Auditório prédio 6 e Centro Esportivo
Inscrições: Secretaria do Centro Esportivo
Informações: (38) 3229-8054
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