
Horário Apresentador Link Horário Apresentador Link 

Maria Eduarda Lima Alves 
Hathenher

https://youtu.be/mLYwrxLtgKw Thiago de Souza Rosa https://youtu.be/oYlac3kLk00

Vitor Manuel Reis Sobral https://youtu.be/qgq5cb7Rst8 Rafaela Machado de Souza https://youtu.be/kXzkBvBH6CQ

Isadora Fernandes https://youtu.be/ItRQilIwicQ Eduardo de Oliveira Cruz 
Carlassara

https://youtu.be/nTJWQbemOmw

Gabriela Borges Sebastião https://youtu.be/74b1eibsYJs Sabrina de Lima Vitório https://youtu.be/vnV_5ZOGICA

Laís de Lima Amaral https://youtu.be/7IMawo4NFyM Ana Paula Evaristo 
Guizarde Teodoro

https://youtu.be/cmlTY0mobb4

Marco Aurélio Gonçalves 
Nóbrega dos Santos

https://youtu.be/tUXFgRKi61k - -

Eduardo Borba Salzer https://youtu.be/qmilc1GMaX0 - -

Daniel Paiva de Oliveira https://youtu.be/6n4FK1tuJm4 - -

Horário Apresentador Link Horário Apresentador Link 

Raquel Vieira Nakamura https://youtu.be/eX-1lMwsFX4 Lorran Faria de Oliveira https://youtu.be/6nBObgEr2vs

Gabriel Menezes dos 
Santos Oliveira

https://youtu.be/sctMVnAn_Ho Gabriel Torres da Silva https://youtu.be/KRkht_gfXhQ

Marta Mariane Ferreira 
Gomes de Souza

https://youtu.be/7nGWlE7t_jA Carina de Almeida Ramos https://youtu.be/VGqNn5Nsu8c

Tamyres Sandim Baeta 
Tavares

https://youtu.be/J4uoa8njSio Vitória Aparecida Santos 
de Campos

https://youtu.be/o9Io36CvvGo

Caroline Gonçalves da 
Mota

https://youtu.be/aA1pRlLBVBg Daniela Verbena de Freitas https://youtu.be/6EGRjw0lUq0

Yasmin Botheon Ng https://youtu.be/GZc8wD9dMEU Pedro Henrique Ferreira 
da Silva

https://youtu.be/Rsvj6uVS0F8

Rayane Dias Alhadas https://youtu.be/NDplM5ixNZ4 Carina de Almeida Ramos https://youtu.be/rDzVS1-JS3s

Lucas de Jesus https://youtu.be/7VLewwwQcQw Vinicius Moreira Neves 
Reis 

https://youtu.be/5S8wJz-AccY

 Impacto da utilização da inteligência esportiva no esporte de alto 
rendimento: como os recursos tecnológicos auxiliam no dia a dia 

de uma equipe profissional de voleibol?

Relato analítico do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte da 
Associação Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP)

Relato sintético da sistematização do processo de elaboração da 
Colônia de Férias da ACE Jr. 

Relato analítico do Pré Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte 
da Associação Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP)   

Relato analítico do I Seminário Online da Faculdade de Educação 
Física e Desportos (FAEFID) da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF)

Programação dos Pôsters do 11º CBGE

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Grupo 1 - Eventos e instalações esportivas Grupo 2 - Gestão de pessoas, comunicação e políticas públicas no esporte

Trabalho

Non-host event leveraging at a multi-city major event: the 2014 
Brazil FIFA World Cup 

Percepções dos organizadores e participantes sobre o  1º open de 
futpong: um relato de experiência 

Gestão de eventos esportivos: Processos da campanha Sesc Verão 
2020

Caracterização de eventos de MMA e inspirações para 
Organizações e eventos esportivos

Gestão de assessorias de corrida: Um estudo de caso na cidade de 
Uberlândia-MG

16:30 às 17:30

Treinamento de Coaching de Negócios e Executivo na Gestão do 
Esporte: uma revisão sistemática de literatura 

Competências que o Profissional de Educação Física deve possuir 
como Gestor Esportivo

Políticas de educação profissional para a Gestão Desportiva e de 
Lazer: Avaliação a partir do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN)

Implementação do Projeto de extensão em Marketing, inovação e 
empreendedorismo - PREMIERE

Mulheres na Gestão Desportiva: Um estudo sob a ótica de ex-
atletas e atuais gestoras

Escolas de natação: O conhecimento técnico como elemento da 
gestão

Trabalho

Elucidação do conceito de Gestão e Administração e sua 
associação com o esporte

Projeto de formação de futebolistas através da extensão 
universitária

Instalações públicas esportivas no município de Ourinhos-SP: Uma 
análise de acessibilidade

Estúdio de treinamento personalizado para gestantes juiz-foranas: 
uma proposta de negócio

Trabalho

-

Grupo 3 - Formação profissional e ensino da Gestão do Esporte Grupo 4 - Ensino da Gestão do Esporte

16:30 às 17:30

1ª Corrida virtual desafio UAI CORRE: Percepção dos 
organizadores e participantes

16:30 às 17:30

16:30 às 17:30

A estruturação de uma organização esportiva: um relato do 
projeto de extensão Iniciação ao Atletismo da UFJF – CRIA UFJF 

Projetos de extensão universitária e sua realidade no período da 
pandemia do COVID-19

Relato sintético do processo organizacional da Empresa Júnior de 
Assessoria e Consultoria Esportiva (ACE Jr.) desde sua fundação

-

-

Trabalho

Perfil do comportamento do consumidor e satisfação de atletas 
universitários

O perfil de gestores das confederações olímpicas e paralímpicas 
brasileiras: uma análise quanto ao gênero

Comunicação Organizacional e Esporte: uma análise da produção 
científica sobre o tema

Panorama das Leis Estaduais de Incentivo ao Esporte 

Gestão de carreira esportiva durante a pandemia Covid-19: 
Impactos e estratégias de atletas e gestores

https://youtu.be/mLYwrxLtgKw
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https://youtu.be/NDplM5ixNZ4
https://youtu.be/rDzVS1-JS3s
https://youtu.be/7VLewwwQcQw
https://youtu.be/5S8wJz-AccY


Horário Apresentador Link Horário Apresentador Link 

Kelly Weber Fagundes https://youtu.be/OqWNpZuqucM Cleiton José  de Melo 
Ferreira 

https://youtu.be/MrUO8kqcE0Q

Mateus Henrique de 
Oliveira

https://youtu.be/W3FS4sBRoPA Ana Luísa Orsi Pedreira 
Santos

https://youtu.be/k8FnVDfzsgk

Ariel Natan Berle https://youtu.be/vL062ow7yx0 Felipe Alexandre de Souza 
Félix Nunes

https://youtu.be/AZy3_vIu_2A

Gabriella Campos Sousa https://youtu.be/0lg6bnrPg7M Guilherme Moscardi 
Monteiro

https://youtu.be/rYRdQuj4jcg

Emerson da Silva Ricardo https://youtu.be/-64Kyk4BlI8 Guilherme Kioshi 
Yamanaka

https://youtu.be/GEeg-aMTIRU

- - Tiago Medeiro https://youtu.be/oltjr-zzUbA

- - Laura Carraro Costa https://youtu.be/YHoH4Mu9ChQ

- -
Luis Felipe Monteiro de 

Barros
https://youtu.be/x69Eq80Hasw

Horário Apresentador Link Horário Apresentador Link 

Felipe Palanch Hans  https://youtu.be/_CRdCBtVPrE Luciano Truzzi https://youtu.be/zy7e2L9J6zU

Gabriel Goulart Tavares da 
Silva

https://youtu.be/38mPL0hwCEE Giselle Helena Tavares https://youtu.be/bVrvOI7N0s4

Guilherme Adário 
Medeiros

https://youtu.be/8qDSVIZ-G4Y Laís Rodrigues Fonseca 
Silva

https://youtu.be/tIa2RYmKuAs

Guilherme Adário 
Medeiros

https://youtu.be/1FdXRwQWhzQ Thiago Andrade Goulart 
Horta

https://youtu.be/Kz4BJ5vMKf8

Gabriel Loureiro Lima https://youtu.be/nqIS94dEecg Rafael Estevam Reis https://youtu.be/KHMmu5Vn-XQ

Flavio de Jesus Camilo https://youtu.be/dYjHaa-pPP8 Ignacio Sabaté Lobo https://youtu.be/QG5RPD_CtCA

Rodrigo de Magalhães 
Vianna

https://youtu.be/pGeov_UKfX0
Rodrigo de Magalhães 

Vianna
https://youtu.be/pGeov_UKfX0

Alexandre Slowetzky 
Amaro

Vídeo a receber - -

-
Criação e desenvolvimento do Prêmio de Governança oferecido 

pela Associação Sou do Esporte

Programação dos Pôsters do 11º CBGE

Sexta-feira, 12 de março de 2021

Grupo 1 - Marketing Esportivo Grupo 2 - Gestão, governança, RSC e tópicos da Gestão do Esporte

Trabalho Trabalho

16:30 às 17:30

Governança e comunicação: O Facebook da Paraná esporte

 Análise das empresas patrocinadoras dos clubes da Série A do 
Campeonato Brasileiro de 2020

Pesquisas em e-Sports: Estudo bibliométrico

-
Esporte, Atividade Física e Lazer para crianças e adolescentes com 

Deficiência da ONG VIDAS

-
Estudos sobre os fatores críticos de sucesso que são 

determinantes para organizações esportivas

16:30 às 17:30

Impactos da pandemia da COVID-19 sobre o esporte em 
Pernambuco

O mercado internacional do voleibol brasileiro: Análise da 
participação de atletas estrangeiros na Superliga

Confederações Brasileiras Olímpicas: análise quantitativa da 
presença de mulheres em cargos de gestão

Antecedentes na intenção de recompra em duas academias com 
modelos diferentes na cidade de Sapiranga-RS

O uso da lógica difusa na comparação de performance de 
atacantes do futebol no Brasil

O Marketing no campo da saúde e do esporte: dados preliminares 
sobre a área da Fisioterapia

Longevidade de academias de fitness: uma revisão sistemática de 
literatura

Análise da detecção de talentos no voleibol a partir da abordagem 
da gestão de conhecimento

Un análisis reflexivo de la utilización de la gestión del 
conocimiento en el contexto de la iniciación deportiva

Grupo 3 - Tópicos da Gestão do Esporte Grupo 4 - Tópicos da Gestão do Esporte

Trabalho Trabalho

Perfil de jovens atletas do Festival de Mini Vôlei JF VOLEI Identificação de talento esportivo para o voleibol

16:30 às 17:30

Marca própria em clubes brasileiros: Um estudo preliminar

16:30 às 17:30

Inclusão de ações em esporte para todos e atividade física no 
universo de ONGs que atuam na promoção dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável: o caso do Instituto 17

Análise do contexto multidisciplinar e interdisciplinar no âmbito 
da iniciação esportiva na ótica da gestão do conhecimento

A diversidade na Gestão do Esporte: um levantamento da 
produção científica nacional

Mapeamento de ambientes esportivos e uso de ferramentas 
tecnológicas

ELA: Plataforma de integração e estímulo à prática de esporte e 
lazer entre universitários

Categorização das ferramentas tecnológicas utilizadas nos 
Projetos de Extensão da FAEFID/ UFJF

Produção científica e tecnológica voltada ao esporte da 
FAEFID/UFJF: estudo de caso apoiado no modelo de gestão do 

esporte de alto rendimento brasileiro

Uso de tecnologia para manutenção do treinamento físico entre 
estudantes-atletas universitários durante lockdown do COVID-19 -

A gestão desportiva no futebol brasileiro: um estudo de caso 
sobre o projeto STK Fluminense Samorín

Os desafios do desenvolvimento do Footgolf no Brasil 
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https://youtu.be/KHMmu5Vn-XQ
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https://youtu.be/pGeov_UKfX0
https://youtu.be/pGeov_UKfX0
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