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1. APRESENTAÇÃO

É com grande prazer que o recebemos para o I Encontro Estadual do Esporte
– O Futuro do Esporte e os Desafios de Hoje -, realizado pela Secretaria do
Esporte, com apoio da Secretaria da Educação e da Casa Civil do Governo do
Estado do Ceará. A Secretaria do Esporte vem assumindo uma posição de
destaque no que se refere à implementação de políticas inclusivas do esporte
para o Ceará. Nesse sentido, a Secretaria está elaborando oficinas regionais e
locais objetivando multiplicar as possibilidades de articulação entre as esferas
de governo e os diversos segmentos sociais, ao mesmo tempo, possibilitar o
engajamento e a participação da população na construção de uma política
estadual do esporte.

Será um amplo debate, realizado de forma democrática e participativa em 09
(nove) macrorregiões, culminando com o Encontro Estadual, em Fortaleza.

O referido encontro está estruturado em 06 (seis) eixos temáticos, a saber:
 Esporte Educacional e Escolar;
 Esporte Participação e Lazer;
 Capacitação de Recursos Humanos;
 Esporte de Rendimento e Profissional;
 Esporte de Natureza e Aventura.

Esses eixos, por sua vez, foram organizados em sessões em grupos e
plenárias, personalizadas de acordo com o perfil e interesse dos participantes,
que permitem em todos os momentos o desenvolvimento prático sobre o que
foi discutido.
Voltado para representantes dos poderes públicos estaduais e locais (órgãos
públicos do estado, prefeituras, câmaras municipais), sociedade civil e
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segmento

popular

(federações,

associações,

organizações

não

governamentais, ligas esportivas, entre outros) que desejam pensar, discutir,
planejar e definir o futuro do esporte, tendo como ponto de partida a inclusão
social, o encontro busca a interação de sessões em grupos, reforçadas
através do conhecimento e da experiência de cada um, permitindo ao
participante propor ações que atendam efetivamente as necessidades,
aspirações e sonhos de crianças, jovens, adultos e idosos.

Por meio deste caderno, os participantes terão acesso à programação
completa do evento e aos trabalhos que serão apresentados.

Esperamos que o Encontro seja de máximo aproveitamento para todos os
participantes.
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2. OBJETIVOS DO ENCONTRO
Geral
•

Possibilitar a formulação de uma Política Estadual do Esporte, envolvendo
e participação democrática e coletiva de todos os atores sociais.

Específicos
•

Consolidar o espaço de diálogo entre o Estado e a Sociedade;

•

Mobilizar municípios para aperfeiçoar a estruturação institucional e a
política do esporte;

•

Promover a mobilização, articulação e participação popular em torno da
análise de uma Política Estadual do Esporte;

•

Avançar na construção de uma Política Estadual do Esporte por meio de
propostas e/ou forma de viabilização dos temas críticos escolhidos;

•

Definir representação para a culminância do encontro (último momento
para a elaboração participativa do relatório final do encontro);

•

Sistematizar e elaboração o relatório final do Encontro Estadual do
Esporte.

3. METODOLOGIA
Para assegurar a participação de todos os atores sociais e a discussão dos
eixos temáticos, serão formados grupos e subgrupos de trabalho a fim de que
os participantes possam compartilhar os conhecimentos e experiências sobre
a realidade local/regional e eixos temáticos em questão. Ao final, serão
realizadas as plenárias de avaliação dos trabalhos dos grupos e subgrupos,
permitindo que todos proponham ações e propostas para os eixos temáticos,
bem como definidas as representações para a última etapa do encontro de
pactuação e priorização das propostas.
O Encontro será realizado durante todo o dia (aproximadamente 8 horas),
conforme calendário estabelecido. Pela manhã, após a abertura oficial do
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evento, serão apresentados os objetivos, a metodologia e os elementos
balizadores do encontro. Será feita uma apresentação síntese sobre a
importância da criação e implantação dos Conselhos Municipais do Desporto.
Em seguida será apresentada uma palestra sobre perfil do esporte e do lazer
à luz dos valores como solidariedade, cooperação, justiça social, igualdade,
liberdade, paz e convivência saudável de todas as expressões humanas num
ambiente de constantes mudanças. A partir dessas exposições serão
formados grupos e subgrupos focais por eixo temático (respeitando-se a
equivalência do número de participantes por eixos temáticos) para a definição
de propostas (problemas ou oportunidades) a serem consideradas na plenária.
A definição de grupos e subgrupos focais será feita buscando a maior
afinidade possível dos participantes com os eixos temáticos a serem
trabalhados.
A definição de grupos e subgrupos focais será feita buscando a maior
afinidade possível dos participantes com os eixos temáticos a serem
trabalhados.
Cada eixo temático terá um palestrante / coordenador que discorrerá sobre o
tema que terá a função de orientar e conduzir as discussões, controlar o
tempo e estimular a participação, de conformidade com a programação
previamente estabelecida.
Internamente os grupos formarão subgrupos que irão elaborar e sistematizar
um plano de metas contendo o máximo de 10 (dez) propostas de ação por
eixo temático, ficando sujeitas a modificações da plenária interna de cada
grupo.
No período da tarde dar-se-á a continuidade aos trabalhos dos grupos, e será
realizada a plenária para compartilhamento dos mesmos, com espaços para
comentários/adendos da plenária, seguida da definição dos representantes
para a culminância do encontro, que ocorrerá em Fortaleza.
Por fim, serão apresentadas na plenária as 10 (dez) propostas eleitas de cada
um dos eixos temáticos, seguida de avaliação e encerramento do encontro.
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4. PARTICIPANTES
Os participantes do encontro serão os representantes dos poderes públicos
estaduais e locais (órgãos públicos do estado, prefeituras, câmaras
municipais); sociedade civil e segmento popular (federações, associações,
organizações não governamentais, ligas esportivas, entre outros).
5. PROGRAMAÇÃO
O I Encontro Estadual do Esporte acontecerá em três etapas:
•

lª Etapa – Abertura em Fortaleza – 09 de novembro
 Local – Faculdade Sete de Setembro
 Credenciamento e entrega de material
 Abertura Oficial – Secretário
 Palestra – O Esporte do Futuro e os Desafios de Hoje
 Hino Nacional e do Ceará com o Coral Verdes Vozes da SEMACE
 Palavra proferida pelo Secretário do Esporte

•

2ª Etapa – Encontros Regionais – 14 de novembro a 11 de dezembro
 Local: Definidos pelos CREDES regionais
 Credenciamento e entrega de material
 Hino Nacional e do Ceará
 Abertura Oficial – Secretário
 Apresentação do Conselho Estadual do Desporto – Criação e Importância
da Implantação dos Conselhos Municipais do Desporto
 Divisão em grupos e subgrupos por eixo temático
 Debates sobre os eixos temáticos através da formação de grupos e
subgrupos para subsidiar a formulação de propostas que irão nortear as
discussões para a Política Estadual do Esporte.
 Escolha dos representantes para a etapa final
 Plenária para sistematização das propostas apresentadas e considerações
finais.
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6. CALENDÁRIO DOS ENCONTROS REGIONAIS
DATA

MACRORREGIÕES

SEDE DO ENCONTRO

14/11
21/11
22/11
23/11
29/11
30/11
05/12
07/12
14/12

LITORAL LESTE
LITORAL OESTE
REGIÃO NORTE/IBIAPABA
CENTRO/SUL
VALE DO JAGUARIBE
REGIÃO CENTRAL
REGIÃO DOS INHAMUNS
REGIÃO DO CARIRI
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

PACAJUS
ITAPIPOCA
SOBRAL
IGUATU
MORADA NOVA
QUIXADÁ
TAUÁ
JUAZEIRO DO NORTE
FORTALEZA

•

3ª Etapa – Fortaleza – 14 de dezembro
 Local – Faculdade Integrada do Ceará - FIC
 Credenciamento e entrega de material
 Hino Nacional e do Ceará
 Palavra proferida pelo Secretário do Esporte
 Apresentação do Conselho Estadual do Desporto – Criação e Importância
da Implantação dos Conselhos Municipais do Desporto
 Divisão em grupos e subgrupos por eixo temático
 Debates sobre os eixos temáticos através da formação de grupos e
subgrupos para subsidiar a formulação de propostas que irão nortear as
discussões para a Política Estadual do Esporte.
 Definição dos representantes para a etapa estadual
 Plenária para sistematização das propostas apresentadas e considerações
finais.

•

Encerramento – 14 de dezembro
 Local – Centro de Convenções
 Hino Nacional e do Ceará com o Coral Verdes Vozes da SEMACE
 Palavra proferida pelo Secretário do Esporte
• Apresentação Artístico-Cultural –
 Avaliação Final.
•
Coquetel de Encerramento
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7. ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS E SUBGRUPOS
7.1. Funcionamento
Os grupos e subgrupos focais serão formados por participantes que tenham
afinidades com os eixos temáticos específicos.
Os grupos e subgrupos são auto-gerenciados e orientados pelos facilitadores,
devendo cada grupo e subgrupo discutir o eixo temático em questão, garantir
a participação de todos, zelar pela qualidade de seus trabalhos e cumprir os
horários estabelecidos. Para facilitar os trabalhos, cada grupo e subgrupo
devem escolher entre os participantes as pessoas que assumirão os papéis de
coordenador, relator e apresentador do grupo e subgrupo.
As atribuições destas pessoas obedecerão a seguinte definição:
 Coordenador – procura garantir o direito à palavra a todos que quiserem
falar, discutir e controlar o tempo que o grupos e subgrupos dispõem para
executar as atividades.
 Relator – procura registrar os resultados do grupo e subgrupos de maneira
clara e objetiva sem descaracterizar a essência daquilo que foi discutido e
definido, devendo o mesmo contar com o apoio do facilitador.
 Apresentador – deve expor os resultados dos trabalhos, em plenária,
segundo o tempo estabelecido.
Recomendações para o sucesso dos trabalhos dos grupos
 Reconhecer a existência de diferenças e de complementaridades, buscando
concentrar-se na construção de consensos e propostas objetivas;
 Construir um ambiente de trabalho que facilite a interação fundamentada na
aprendizagem e no respeito;
 Lembrar de que existem outros grupos trabalhando simultaneamente,
sendo, portanto, essencial o cumprimento dos horários; e
 Garantir a preparação dos painéis em tempo hábil para a sua apresentação
em plenária.
8. TRABALHO EM GRUPO
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Os grupos e subgrupos tendo em mente os eixos temáticos e a metodologia
sobre o Encontro, bem como as palestras apresentadas, deverão definir os
temas críticos do eixo temático e em seguida propor ações, segundo a
seqüência de atividades a seguir:
Atividade 1
Apresentação dos participantes e escolha dos membros que ocuparão os
papéis de coordenador e relator.
Atividade 2
Os integrantes do grupo e subgrupo discutirão os temas críticos de seu eixo
temático, considerando sua relevância para o desenvolvimento regional e
contribuição para o eixo em pauta.
Nesse momento, o envolvimento de todos é de fundamental importância, uma
vez que a discussão levará as escolhas dos temas críticos.
É bom lembrar aos participantes fazerem anotações em seus cadernos os
temas críticos que irão ser transformados em propostas.
O relator deverá efetuar o registro em formulário específico, entregue pelo
facilitador.
O grupo deverá indicar um apresentador para expor os resultados dos
trabalhos em plenária.
Atividade 3
Os participantes por ocasião dos encontros regionais de sensibilização
deverão escolher os 10 (dez) representantes que irão para o encontro
estadual a ser realizado em Fortaleza.

9. PLENÁRIA
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Cada apresentador disporá de 10 (dez) minutos para expor o resultado do
trabalho do grupo.
Tempo de duração: Como são 05 (cinco) apresentadores, esta atividade
durará cerca de 50 minutos.
10. INFORMAÇÕES GERAIS
Sua participação no Encontro Estadual do Esporte – O Esporte do Futuro e
os Desafios de Hoje – será de fundamental importância para o êxito total deste
evento.
Programação
O Encontro apresenta uma programação rica em palestras, que serão
apresentados de acordo com o calendário descrito neste caderno.
Crachás
O uso do crachá é importante para o ingresso nos grupos e subgrupos, e
pronta identificação do participante do evento, por parte dos demais presentes
e a equipe organizadora. No caso de perda ou extravio, gentileza dirigir-se à
recepção para ser providenciado outro.
Certificados
Serão entregues no final do encontro certificados para todos os participantes.
Recepção
Durante todo o evento haverá uma equipe de recepcionistas a sua disposição
para fornecer qualquer informação e proporcionar o máximo de conforto ao
longo do Encontro.
Coordenação
O evento contará com uma equipe de coordenadores a sua disposição para
fornecer e dirimir as dúvidas que por ventura vierem acontecer.
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