
 

 

 



 

 

1. LIVRO DE PUBLICAÇÕES DO 2º ENCONTRO DA ALESDE (MARACAY, VENEZUELA, 
2010) 

 
Já está disponível no site da ALESDE o download do livro de publicações do 2º 

Encontro da ALESDE, realizado entre os dias 16 e 18 de setembro na cidade de 

Maracay, na Venezuela. O evento foi sediado na Universidad Nacional Experimental 

Simon Rodrigues e teve como tema “Actividad físico-corporal, deporte, sociedade y 

crítica social”. O evento contou com a publicação de 63 artigos nas seguintes temáticas 

de pesquisa: esporte e inclusão social; esporte e gênero; esportes e organizações 

sociais; esporte e política; esporte e violência; esporte, sociedade e cultura; Educação 

Física e desenvolvimento social; o esporte e as políticas públicas locais; o esporte e os 

processos socioeconômicos; gerenciamento e sociologia da atividade física; 

implicações sociais em crianças e adolescentes; as práticas esportivas informais e o 

papel da escola; as práticas esportivas urbanas e culturas urbanas; olhar social do 

esporte paraolímpico e a atividade física adaptada e tempo livre, sociedade e meio 

ambiente. Organizado pelas professoras Rosa López D’Amico, Rebeca Oropeza e 

Argenira Ramos, essa compilação está disponível na íntegra para consulta no site da 

ALESDE. Confira agora mesmo esse material composto por pesquisadores de toda a 

América Latina e enriqueça seu conhecimento acerca dos estudos socioculturais do 

esporte! 

2. REVISTA NÚMERO 2 DA ALESDE 
 
Em continuidade às intenções de sua Associação, a Revista da ALESDE chega ao seu 

segundo número no mês de abril de 2012. Em edições lançadas duas vezes ao ano, seu 

objetivo é divulgar os estudos sócio-culturais do esporte na América Latina. Dessa 

forma, convidamos a todos os interessados para se cadastrarem, submeter seus 

trabalhos (em português, castelhano e inglês – confira aqui as políticas editoriais) e/ou 

fazer parte do corpo editorial da Revista. Mais informações podem ser acessadas pelo 

site: www.ser.ufpr.br/alesde. 

3. ISSA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY OF SPORT (GLASGOW, UNITED KINGDOM, 
2012) 

 
Faltam pouco mais de três meses para começar o Congresso da Associação 

Internacional de Sociologia do Esporte (ISSA), que será realizado entre os dias 16 e 18 

http://www.alesde.ufpr.br/Libro_Actividad_Fisico-corporal_deporte_sociedad_y_critica_social_ALESDE2011.pdf
http://www.alesde.ufpr.br/Libro_Actividad_Fisico-corporal_deporte_sociedad_y_critica_social_ALESDE2011.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/about/editorialPolicies
../../Bárbara/Documents/1%20Acadêmico/2%20Alesde/Revista/www.ser.ufpr.br/alesde


 

 

de julho de 2012 na cidade de Glasgow, Reino Unido (UK). A edição 2012 do evento 

contará com a discussão do seguinte tema: “Sport: challenging boundaries” 

percorrendo trinta diferentes temáticas de estudo envolvendo o esporte. Sediado na 

Glasgow Caledonian University, serão esperados para o evento delegações de diversos 

países, que terão a oportunidade de sentir de perto os preparativos do maior evento 

esportivo do mundo: os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Verão, que serão 

realizados dos dias 27 de julho a 12 de agosto de 2012 e dos dias 29 de agosto a 09 de 

setembro de 2012 em Londres. Para maiores informações sobre o programa científico, 

comitês, datas, acomodações e contatos do ISSA World Congress, acesse o site do 

evento no http://www.issa-glasgow2012.com e esclareça todas as suas dúvidas! As 

informações referentes ao congresso também estão sendo atualizadas pelo Twitter no 

@ISSA2012_GCU. Garanta o seu registro online na edição 2012 do evento e aproveite 

as vantagens de se filiar a ISSA! A ALESDE apoia o evento e espera ser representada 

pelo maior número de pesquisadores da Sociologia do Esporte na América Latina! 

4. NOVIDADES DA INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT (IRSS) 
 
A International Review for the Sociology of Sport (IRSS), a Revista oficial da 

International Sociology of Sport Association (ISSA), organização afiliada a International 

Sociological Association (ISA) e United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), anunciou algumas novidades para o ano de 2012! Publicada 

pela Sage Publications, a Revista passará de quatro para seis edições anuais a partir 

desse ano, representando um aumento para 768 páginas anuais. Além do novo 

formato da revista, a IRSS anunciou algumas mudanças na equipe editorial do 

periódico, com a inclusão de sete novos editores correspondentes. Um desses nomes 

anunciados é o do brasileiro e atual vice-presidente da ALESDE, Prof. Dr. Wanderley 

Marchi Júnior, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o primeiro pesquisador 

latino-americano a se inserir no quadro editorial da IRSS. A ALESDE e seus associados, 

gostariam de parabenizar o Prof. Wanderley Marchi Júnior por mais essa conquista 

profissional, destacando o significado que uma parceria dessa magnitude representa 

para todos os pesquisadores da comunidade latino-americana na difusão dos estudos 

socioculturais do esporte. 

http://www.issa-glasgow2012.com/
http://www.issa.otago.ac.nz/membership.html


 

 

5. ENVIO DE RESUMOS PARA O 3º ENCONTRO DA ALESDE (CONCEPCIÓN, CHILE, 
2012) 
 

Dos dias 24 a 26 de outubro de 2012 vai acontecer no Chile o 3º Encontro da ALESDE, 

evento que será sediado na cidade de Concepción e terá o seguinte tema: “Deporte y 

actividad física en los procesos de integración lationoamericana”. A comissão científica 

do Encontro já está recebendo os resumos bem como os posters para o evento. A data 

limite para o envio dos resumos é o dia 30 de junho de 2012. Na página do Congresso 

(http://www.udec.cl/alesde/) se encontram as normas para o envio e apresentação 

dos trabalhos, além dos eixos temáticos do evento, dicas de hospedagem, inscrições 

online (inscripciones on line), e outras informações. O site se encontra disponível nos 

idiomas espanhol, português e inglês. Por isso, não deixe de visitar a página do 

Congresso! Estamos realizando uma estimativa do número de brasileiros interessados 

em participar do 3º Encontro ALESDE. Caso seja o seu caso, por favor entre em contato 

pelo e-mail barbaracwb@gmail.com informando nome completo, universidade e 

cidade. Seja como participante ou apresentador de trabalhos, Concepción os espera! 

6. PRÓXIMAS CONFERÊNCIAS E EVENTOS 
 
European Congress of Adapted Physical Activity 2012. Tralee, Irlanda (IRL) 
Data: 06 a 08 de Maio de 2012 
Home: http://www.aeisad.org/index.php?page=page/congreso2010.php&idmenu=18 
 
2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress. Ankara, 
Turquia (TUR) 
Data: 31 de Maio a 2 de Junho de 2012 
Home: http://sport.gazi.edu.tr/?module=home&lang=eng 
 
7th FIEP European Congress 1r Congrés Català de l'Educación Física i l'Esport. 
Barcelona, Espanha (ESP) 
Data: 07 a 09 de Junho de 2012  
Home: http://bit.ly/K2t5PL 
 
9th EASS Conference 2012. Sport in Globalised Societies Changes and Challenges. 
Berna, Suíça (SUI) 
Data: 20 a 23 de Junho de 2012 
Home: http://www.eass2012.ch/index.html 
 
7th Annual conference Sports&EU. Towards a Networked Governance in Sport. 
Lausana, Suíça (SUI) 
Data: 21 a 22 de Junho de 2012 
Home: http://bit.ly/JufPbs 

http://www.udec.cl/alesde/
http://www.udec.cl/alesde/en/node/11
http://www.udec.cl/alesde/
mailto:barbaracwb@gmail.com
http://www.aeisad.org/index.php?page=page/congreso2010.php&idmenu=18
http://sport.gazi.edu.tr/?module=home&lang=eng
http://bit.ly/K2t5PL
http://www.observatoridelesport.cat/esp/agenda_det.asp?id_agenda=660
http://www.observatoridelesport.cat/esp/agenda_det.asp?id_agenda=660
http://www.eass2012.ch/index.html
http://bit.ly/JufPbs


 

 

 
ICSEMIS 2012. Sport… Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, Escócia (UK) 
Data: 19 a 24 de Julho de 2012 
Home: http://www.icsemis2012.com/ 
 
3rd International Conference on Sport and Society. Cambridge, Inglaterra (UK) 
Data: 23 a 25 de Julho de 2012 
Home: http://sportandsociety.com/conference-2012/ 
 
20th EASM Conference. Sport between business and civil society. Aalborg, Dinamarca 
(DEN) 
Data: 18 a 21 de Setembro de 2012 
Home: http://www.ucnorth.dk/Home/EASM/EASM_Conference_2012/Home.aspx 

 
3° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del 
Deporte (ALESDE). Concepción, Chile (CHL) 
Data: 24 a 26 de Outubro de 2012  
Home: http://www.udec.cl/alesde/ 
 
XII Congrés AEISAD 2012. Responsabilitat social. Ètica i Esport. Donostia, San 
Sebastián (ESP) 
Data: 25 a 27 de Outubro de 2012 
Home: http://www.aeisad.org/index.php?page=page/congreso2010.php&idmenu=18 
 
1st Global Conference. Sport: proving the boundaries. Salzburgo, Áustria (AUT) 
Data: 7 a 9 de Novembro de 2012 
Home: http://bit.ly/wi2nQ8 
 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA O e-BOLETIM DA ALESDE 
 
A ALESDE está feliz em compartilhar as informações sobre as atividades relacionadas a 

Associação. Teremos todo o prazer em incluir as suas notícias em nosso e-boletim. 

Estamos procurando maneiras de melhorar a comunicação e atender aos nossos 

membros. Nós incentivamos você a enviar comentários e sugestões. Por favor, envie 

qualquer comentário e informação aos editores do nosso e-boletim: Profa. Juliana 

Vlastuin (BRA), em: vlastuin6@yahoo.com.br e Prof. Carlos Matus (CHL), em: 

carlosmatus18@gmail.com. 

http://www.icsemis2012.com/
http://sportandsociety.com/conference-2012/
http://www.ucnorth.dk/Home/EASM/EASM_Conference_2012/Home.aspx
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