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PROFESSORES PARTICIPANTES: 20
 

DOUTORES E MESTRES
 

UNIVERSIDADES DE TODO O BRASIL 

Duplo cego 
Ficha de avaliação com 20 itens: 

Apresentação, estrutura, redação e ortografia
Objetivos
Metodologia e análise dos dados
Apresentação dos resultados e discussão
Conclusões e aplicabilidade prática
Conhecimento dos fundamentos de Gestão do Esporte
Inovação e criatividade

Foram indicados e premiados trabalhos que receberam notas
iguais ou acima de 80 pontos

PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
 



E VAMOS À
PREMIAÇÃO



2 - Bruna Lindman Bueno

Faculdade de Ciências Aplicadas - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
 

Local de nascimento de nadadores olímpicos brasileiros e trajetória esportiva de
nadadores olímpicos da cidade de Limeira

Trabalhos de conclusão de curso 
Graduação



Trabalhos de conclusão de curso
Graduação 

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
 

Escolas de natação: o conhecimento técnico como elemento para a gestão



Trabalhos de conclusão de curso
Especialização 

Cedin - Centro de Estudos em Direito e Negócios/Belo Horizonte

CONTEXTO DA GESTÃO DO FUTEBOL EM MINAS GERAIS: Cenário, estrutura, desafios e
opiniões em pesquisa primária 



Trabalhos de conclusão de curso
Especialização 

Pós-graduação em Gestão Pública Municipal/Universidade Federal de São Paulo 
 

Parcerias entre o poder público e a sociedade civil: uma experiência na cidade de São Paulo
 



3 - Yves de Holanda Batista de Miranda

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP)
 

O impacto do valor da marca nas intenções comportamentais dos adeptos de futebol

Dissertações de mestrado 



2 - Luciana Itapema Alves Melher

Universidade de São Paulo - USP

 Esporte para Todos e a gestão de programas esportivos em organizações privadas sem fins
lucrativosl

Dissertações de mestrado 



Dissertações de mestrado 

Universidade Federal de Santa Catarina/Contabilidade

Insolvência em clubes de futebol brasileiros: proposição de modelos baseados em redes
neurais 



Teses de doutorado 

Faculdade de Edcação Física- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
 

Gestão do esporte: os sistemas esportivos e o alto rendimento na ótica de gestores dos
cenários olímpico, paralímpico e militar



Teses de doutorado 

Faculdade de Edcação Física- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
 

Fatores que influenciam o sucesso esportivo internacional da Ginástica Artística Feminina
brasileira  



Premiação 
TCCs (graduação e especialização): isenção da inscrição para o Congresso Brasileiro de
Gestão do Esporte (13° CBGE - out/2022 em Uberlândia), e um breve vídeo, apresentando

seu trabalho, divulgado nas redes sociais da ABRAGESP.
 

MESTRADO: a isenção da inscrição para o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (13°
CBGE - out/2022 em Uberlândia), e um breve vídeo, apresentando seu trabalho, divulgado

nas redes sociais da ABRAGESP.
 

DOUTORADO: um convite, para ser um dos palestrantes, sobre o tema da sua tese
premiada, no Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (13° CBGE - out/2022 em

Uberlândia) e um breve vídeo, apresentando seu trabalho, divulgado nas redes sociais da
ABRAGESP. 
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