
 
 

 
 



1. TERCEIRA EDIÇÃO DA REVISTA DA ALESDE 
 

Em continuidade às intenções de sua Associação, a Revista da ALESDE chega 

ao seu terceiro número no mês de outubro de 2012. Em edições lançadas duas 

vezes ao ano, seu objetivo é divulgar os estudos socioculturais do esporte na 

América Latina. Dessa forma, convidamos a todos os interessados para se 

cadastrar, 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. 

 
2. TERCEIRO ENCONTRO DA ALESDE (CONCEPCIÓN, CHILE, 2012) 

 

Falta pouco menos de duas semanas para o início do terceiro encontro da 

ALESDE! A edição de 2012 será sediada entre os dias 24 e 26 de outubro na 

Universidade de Concepción, no Chile. Com o tema “Esporte e atividades 

físicas no processo de integração latino-americana”, o evento deste ano vai 

contar com a presença de pesquisadores de diversas partes do mundo, que 

irão discutir seus trabalhos dentro de quinze linhas temáticas. No site do 

evento, é possível acessar o programa preliminar do Encontro, bem como 

informações sobre as comissões organizadora e científica, patrocinadores e 

dicas turísticas desde Santiago de Chile a Concepción. Aproveite para garantir 

sua inscrição online no evento, de acordo com as três categorias de 

participação ou entre em contato direto com os organizadores do evento e 

esclareça todas as suas dúvidas! Desejamos boas-vindas a todos os 

participantes do Terceiro Encontro da ALESDE! 

 
3. NOVIDADES DA INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF SPORT 
ASSOCIATION (ISSA) 
 

Na edição passada do e-Boletim da ALESDE, tivemos o orgulho de divulgar a 

notícia da inclusão do vice-presidente da ALESDE, Prof. Dr. Wanderley Marchi 

Júnior, no quadro editorial da International Review for the Sociology of Sport 

(IRSS), a Revista da ISSA.  Felizes com essa notícia, que é de grande 

importância para a comunidade latino-americana que se dedica aos estudos 

socioculturais do esporte, a ALESDE tem o orgulho de anunciar mais uma 
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novidade para os seus associados: a inclusão do nosso vice-presidente 

também no Comitê Executivo da ISSA (ISSA Extended Board) para o triênio 

2012-2015. O convite, feito pela Profa Dra. Elisabeth Pike, presidente da ISSA, 

representa mais uma grande conquista para a ALESDE, que passa a contar 

com mais um membro de representação latino-americana na diretiva da 

instituição, junto com o Prof. Dr. Miguel Cornejo, presidente da ALESDE. 

Gostaríamos de parabenizar o Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior por mais esse 

reconhecimento internacional, ao se tornar o primeiro membro brasileiro do 

Comitê Executivo da ISSA e destacar a importância desse trabalho de 

divulgação e expansão das ações da ALESDE junto à comunidade acadêmica 

e científica internacional, ao servir de inspiração e encorajamento para 

pesquisadores de toda a América Latina! 

 
4. MESTRADO EM GESTÃO ESPORTIVA DA WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
(WVU) 
 

Você já pensou em fazer um Mestrado Online? A West Virginia University 

(WVU) conta com o Mestrado Online em Gestão Esportiva do Colégio de 

Atividade Física e Ciências do Esporte. Prestigiado desde 1981, o Mestrado 

Online em Gestão Esportiva tem como objetivo ampliar a qualificação 

profissional de estudantes de várias partes do mundo nas seguintes áreas do 

conhecimento: marketing esportivo, administração e organização de eventos, 

geração de recursos para o esporte, entre outros temas de interesse. 

Ministrado em espanhol por professores dos Estados Unidos, Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, El Salvador, Espanha, Porto Rico e Venezuela, o Mestrado 

conta com 36 horas-crédito nas seguintes disciplinas: o processo da gestão 

esportiva, governabilidade internacional do esporte, aspectos sociológicos do 

esporte, métodos de investigação no mercado esportivo, administração e 

organização de instalações esportivas, geração de recursos para o esporte, 

história e filosofia do esporte e aspectos legais e políticos do esporte. Para 

maiores informações, acesse o Programa pelo site da WVU e aguarde a 

abertura das inscrições! 
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5. 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. 
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