
Edital 02/2022 Abragesp - Criação dos Grupos de Trabalho temáticos

Visando estimular a participação de pesquisadores/as, profissionais, estudantes e interessados nas
discussões sobre Gestão do Esporte, a diretoria da Associação Brasileira de Gestão do Esporte
(gestão 2021-2023) abre chamada para criação dos Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) da
Abragesp.

Os objetivos dos GTT são:
a. Aglutinar pesquisadores/as, profissionais e estudantes com interesses comuns de estudos e
pesquisas;
b. Fomentar e organizar a reflexão, a produção e a difusão de conhecimento no campo da Gestão do
Esporte;
c. Trabalhar em consonância com os princípios e pressupostos que orientam a política científica da
Abragesp;
d. Estabelecer intercâmbio científico com outras entidades científicas que se ocupam de temas
congêneres.

Para envio de proposta de criação dos GTT, deve-se respeitar os seguintes critérios:

a. O número de integrantes do GTT deverá ser de no mínimo quatro (04) associados ativos.
b. Todos os integrantes do GTT devem ser sócios ativos da Abragesp;
c. A temática do GTT deve ser correlata ao campo da Gestão do Esporte;
d. Os/as proponentes deverão apresentar documento esclarecendo o mérito e a justificativa para

criação do GTT, bem como, indicar um/uma Coordenador/a Geral e um Comitê Científico nos
termos propostos pelo Regimento.

e. Os/as coordenadores/as dos GTTs aprovados se comprometem a, obrigatoriamente, organizar
no mínimo um encontro por ano, a ser realizado no Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte.

f. A coordenação do GTT do primeiro interstício de trabalho será referendada no 13o Congresso
Brasileiro de Gestão do Esporte, a ser realizado de 18 a 22 de outubro de 2022.

g. As informações detalhadas sobre o funcionamento dos GTT estão disponíveis no Regimento
Geral, no site da Abragesp: abragesp.org.br

Inscrições
O envio de propostas deve ser feito via Google forms, no link:
https://forms.gle/YXfv5VG7CZvEbTGo8

Cronograma:

Lançamento do edital: 16/05
Envio das propostas: 16/05 a 16/06
Divulgação pública das propostas enviadas: 01/07

Dúvidas: secretaria@abragesp.org.br
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