
Horário Apresentador Apresentador Apresentador

14:00 Luiz Silva dos Santos Ricardo Gomes Cabral
André Anderson Pequeno 

de Oliveira

14:05 Rômulo Meira Reis Leonardo Silva de Lima
Donald Veronico 

Alves da Silva

14:10 Carla Isabel Paula 
da Rocha de Araujo

Denise Fick Alves
Maria Eduarda 

Bezerra Lacerda

14:15 Paulo Inhan Ma�os Gabriela Borges Sebas�ão Isabela Christ Maximo

14:20 Weber Gomes Ferreira
Theodoro André 
da Silva Montoto

Celso Cardoso Silva

14:25 Arielly Siquei 
de Medeiros

Otávio Augusto Garcia 
de Castro Gonçalves

Felipe S. Santos

14:30 - Tiago Oviedo Frosi Ícaro Saraiva Laurinho

14:35 - - Bianca Suelem 
do Nascimento Franco

Trabalho Trabalho Trabalho

Programação das apresentações de pôsteres do 13º CBGE

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Sala 1 - Gestão de Eventos, Gestão de Instalações, 
Gestão do Lazer, E-Sports e Covid-19

Sala 2 - Marke�ng Espor�vo 
e Mídia e Comunicação

Sala 3 - Gestão de Recursos Humanos 
e Diversidade e Inclusão Social

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/dhf-duut-rcb

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/iqn-hyxg-awc

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/bdv-depz-nnj

Copa Prefeitura/Bahhamas de E-sports em Juiz de Fora, MG Perfil do consumidor espor�vo: conexões com o basquete 3x3 A “ascensão” das mulheres na gestão da ginás�ca brasileira

Tradução, adaptação transcultural e validação da escala EVENTQUAL 
ao contexto brasileiro

Diagnós�co do perfil consumidor do polo aquá�co brasileiro: 
envolvido ou comprome�do com o esporte?

Golfinhos da Baixada: um relato de experiência sobre a redução de desigualdades 
socioespaciais por meio de uma associação sem fins lucra�vos

Mensurando legados de megaeventos espor�vos: 
uma proposta para as arenas da Copa do Mundo da Fifa

A reputação na marca de redes de academias determinada 
pelo site Reclame Aqui

O racismo ins�tucional no Brasil – barreiras para gestores/as negros/as ocuparem cargos 
de liderança em organizações espor�vas

O impacto do capital social sobre os jogadores de E-sports
Assessorias espor�vas: uma análise de posicionamento 

de marca no aplica�vo Instagram
Par�cipação feminina no futebol paraibano: 

gestão, desigualdades e omissões

Gerenciamento de projetos sociais com programas 
de Educação Física durante a pandemia do COVID-19

Fan tokens como meio de engajamento: 
para qual �po de torcedor este produto seria direcionado?

O cenário do paradesporto nas universidades públicas do estado do Pará: 
constatações à luz do discurso discente

Possíveis consequências motoras no desenvolvimento infan�l e planejamento 
para este problema decorrente da situação pandêmica de Covid-19

Podcast “Esporte e Saúde em debate”: 
um relato de experiência

Conduta �sico postural e comportamental: 
uma questão de liderança na gestão por competência no esporte

-
Entre a polí�ca e a Gestão do Esporte: 

o karate nos Jogos Olímpicos
Engajamento no esporte universitário: 

um estudo com colaboradores da Superliga Universitária do estado do Pará

- - A mo�vação de estudantes-atletas par�cipantes da 
Superliga Universitária do estado do Pará

https://meet.google.com/dhf-duut-rcb
https://meet.google.com/iqn-hyxg-awc
https://meet.google.com/bdv-depz-nnj


Horário Apresentador Apresentador Apresentador

16:00 Bruno Ocelli Ungheri Murillo Lago Menezes Fabrício Augusto Sodré 
Ferreira de Sousa

16:05 Felipe Senior Ferraz Ana Paula Cabral 
Bonin Maoski

Marcus Oliveira 
Mar�ns Leandro

16:10
Felipe Nascimento 

Pereira
Ariane Inez 

de Freitas Cardoso
Moisés Augusto de Oliveira Borges

16:15
Maria Eduarda Lima 

Alves Hathenher
Marco Aurélio Gonçalves 

Nóbrega dos Santos
Carla Isabel Paula 

da Rocha de Araujo

16:20
Pania Pires dos Santos 

e Silva
Maira Naman

Felipe Alexandre 
de Souza Félix Nunes

16:25 André Moreira de Oliveira Mauro Myskiw Jonathan de Campos Arantes

16:30 - - Heglison Custodio Toledo

Programação das apresentações de pôsteres do 13º CBGE

Quinta-feira, 20 de outubro de 2022

O primeiro passo, do patrocínio ao projeto: 
intervenção no Projeto Judoca Cidadão

Sala 1 - Formação profissional e ensino Sala 2 - Polí�cas públicas
Sala 3 - Estratégia, Governança e Responsabilidade Social 

Corpora�va e inovação e tecnologia

O perfil de gestão de diretores dos clubes de futebol da Série A1 
do Campeonato Pernambucano de 2022

Trabalho

Gestores do fitness em Ouro Preto e Mariana (MG): 
como lidam com a gestão?

Megaeventos espor�vos, legados e esporte no Brasil: 
a imagem da polí�ca

Análise da captação de recursos usando a Lei de Incen�vo ao Esporte: 
estudo de caso de um clube filiado ao CBC

Trabalho Trabalho

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/fvk-absi-yys

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/jpg-�xg-grk

Link Google Meet: 
h�ps://meet.google.com/�p-jteo-mhb

Conhecimentos sobre as polí�cas públicas de saúde dos discentes de 
Fisioterapia da cidade de Uberlândia, Minas Gerais

O esporte universitário e sua importância no ensino e rendimento acadêmico 
dos atletas par�cipantes do projeto Superliga Universitária 

no estado do Pará

Academias ao ar livre como estratégia de promoção 
de saúde x polí�cas públicas de esporte e lazer

Desenvolvimento das polí�cas públicas do esporte e lazer 
nos municípios da AMFRI

Spor�novaJF: inovação e tecnologia no esporte- -

O esporte na agenda das polí�cas públicas através da aprovação de planos 
nacional e estadual: uma análise à luz do modelo dos múl�plos fluxos

Hélice tríplice, Esporte e Educação Física: revisão da literatura

Múl�plas propriedades de clubes de futebol: 
uma análise bibliométrica e agenda para futuras pesquisas

Criptomoedas no futebol brasileiro: 
um estudo exploratório

Perfil do comportamento do consumidor e sa�sfação de atletas universitários
As prá�cas de gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro 

e a relação com a formação e a capacitação profissional
Gestão das a�vidades �sicas e espor�vas para pessoas 

com deficiência em Uberlândia

Gestão e formação: algumas considerações na literatura
Gestão do Esporte nos estados e municípios: 
princípios da governança no estado da Bahia

https://meet.google.com/fvk-absi-yys
https://meet.google.com/jpg-fjxg-grk
https://meet.google.com/fbp-jteo-mhb

