Carta diretoria
Abragesp 2021-2023
As associadas, aos associados e a todos aqueles e aquelas que se interessam em contribuir com o
desenvolvimento da Gestão do Esporte no Brasil.
Começo esta carta agradecendo a todos e a todas a confiança que depositaram em mim para conduzir os
trabalhos da diretoria da Abragesp no interstício de 2021 a 2023. Em um tempo-presente marcado em
nosso país por uma enorme crise sanitária, política, econômica e social, o protagonismo das associações e
grupos que dão voz a sociedade civil são essenciais, especialmente considerando os ataques sofridos ao
nosso sistema democrático.
Assim, por meio de nossa missão, que é incentivar a produção e estimular a disseminação de conhecimento
na área da Gestão do Esporte no Brasil, buscaremos cada vez mais valorizar a ciência e a democracia.
Agradeço também a toda a equipe da diretoria que corajosamente e com muito entusiasmo aceitou o
desafio, de juntos, trabalhamos para uma Gestão do Esporte cada vez mais qualificada em nosso país.
Nomeadamente são: Cacilda Amaral, Ivan Furegato, Kleber Ribeiro, Raquel Nakamura e Camila Dantas.
Somos um grupo novo, renovado, alinhado, diverso e buscamos representar profissionais, pesquisadores,
pesquisadoras, estudantes e organizações ligadas à Gestão do Esporte de todas as regiões do país e das
diferentes áreas do conhecimento ligadas à Gestão do Esporte.
Nesta oportunidade, parabenizo a todos/as que brilhantemente conduziram a Abragesp no último ciclo,
nomeadamente, o Presidente Leandro Mazzei e toda a diretoria, composta pelos membros Ary Rocco, Ivan
Furegato, Virgílio Franceschi, e os/as conselheiros/as fiscais Eduardo Carlassara, Cacilda Amaral e Carlos
Augusto Mulatinho. Temos em mãos uma Abragesp fortalecida, muito em decorrência do trabalho realizado
por este grupo e pelos outros que os antecederam.
Acredito que um aspecto essencial para darmos continuidade ao trabalho realizado até então é fortalecer
laços daqueles e daquelas que já estão conosco e também estimular a criação de novos laços. Queremos
que diferentes pessoas, perfis, interesses, campos de atuação e de conhecimento se unam a nós. Para isso,
convido a todos e todas que regularizem a situação de associados da Abragesp por meio do nosso site:
https://app.associatec.com.br/AreaAssociados. E ficaremos muito felizes em contar com a participação de
novos associados/as!!!
Nos propusemos a realizar uma gestão pautada nos pilares da Governança no Esporte, sendo eles:
Igualdade e Equidade, Responsabilidade, Democracia, Transparência, Ética e Prestação de Contas. Nossas
prioridades para a gestão (2021-2023) são: fortalecer as relações científicas, investir na gestão do
conhecimento e estimular nossas ações de relacionamento e comunicação. Toda a proposta da atual gestão
está disponível no link: clique aqui para acessar o documento.
Considerando a importância da participação ativa de todos e todas, em breve, realizaremos uma pesquisa
com todos os associados/as com o objetivo de construir coletivamente nosso planejamento estratégico
anual. Para a divulgação do planejamento anual realizaremos uma transmissão ao vivo em nosso canal do
Youtube.
Além disso, em nossa gestão daremos continuidade a importantes ações da Abragesp, como:
A realização do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE): https://cbge.org.br;
●
Associação Brasileira de Gestão do Esporte
www.abragesp.org.br

A co-produção da Revista de Gestão e Negócios do Esporte (RGNE):
●
https://revistagestaodoesporte.com.br;
O Prêmio Abragesp de Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso em Gestão do
●
Esporte;
Parcerias para o apoio de eventos, canais de mídia e cursos que tenham como propósito a
●
disseminação e o desenvolvimento de conhecimento em Gestão do Esporte;
Já temos definido o local do 13º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE), a ser realizado na cidade
de Uberlândia/Minas Gerais. O formato do evento ainda está em discussão, mas tenho certeza de que
tomaremos a decisão que represente toda nossa preocupação com a saúde e a segurança de todos/as.
Por fim, buscaremos potencializar nossa comunicação com você associado/a, especialmente por meio das
nossas redes sociais. Assim, convido vocês a acompanharem nossos canais, sendo estes espaços
importantes para envio de sugestões, dúvidas, propostas de parceiras e divulgação de ações correlatas ao
tema da Gestão do Esporte:
Facebook: https://www.facebook.com/abragesp/
●
Instagram: https://www.instagram.com/abragesp/
●
Twitter: @abragesp2009
●
Youtube:
●
https://www.youtube.com/c/Associa%C3%A7%C3%A3oBrasileiradeGest%C3%A3odoEsporte
O funcionamento da Abragesp depende do envolvimento de todos/as, fortalecendo o movimento
associativo no Brasil em prol da Gestão do Esporte. Contamos com vocês para que juntos, possamos
enfrentar os enormes desafios ainda a serem vencidos no cenário esportivo brasileiro.

Um grande abraço,
Profa. Dra. Giselle Helena Tavares
Presidente da Abragesp (2021-2023)
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI-UFU)
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