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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE

Gabinete da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem  
 

OFÍCIO Nº 144/2021/SEESP/ABCD/GAB/MC

Brasília, 16 de agosto de 2021.

À Rede Brasileira An�dopagem
(Conjunto de entes envolvidos e interessados em an�dopagem: Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico
Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, En�dades Nacionais e Regionais de
Administração do Desporto, Ligas Nacionais e Regionais, En�dades de Prá�ca Despor�va, Comissões e Organizações
Representa�vas de Atletas, integrantes do Sistema Nacional do Desporto, LBCD , JAD, IBDD, SBMEE, ANVISA, PF,
Atletas Pelo Brasil, LIDE Esporte, Ins�tuições de Ensino Superior, Conselhos Profissionais, Imprensa e demais
en�dades afins).
 
Assunto: Divulgação - Mestrado em “Estudos de Doping e Análise de Polí�cas An�doping”

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.056679/2019-58.

 

 Es�mados Integrantes,

 

1. Com as cordiais saudações do #JOGOLIMPO e mantendo comunicação a�va e transparência nas
ações desta Autoridade, temos o prazer de divulgar as seguintes informações sobre a Tribuna da UNESCO “Estudos
de Doping e Análise de Polí�cas An�dopagem” na Universidade de Paris Nanterre. Serão abertas as inscrições do
programa de Mestrado para 2021-2022, a par�r de 26 de agosto a 2 de setembro de 2021 às 12h00 no formulário
h�ps://ecandidat.parisnanterre.fr.

2. O conteúdo pedagógico inclui, entre outras disciplinas, economia do esporte, ações e polí�cas
públicas do esporte, perspec�vas na história e sociologia das a�vidades espor�vas, esporte e relações
internacionais, metodologia e ferramentas de pesquisa, análise de dados, esporte e globalização.

3. Os cursos do programa de dois anos serão ministrados em francês e inglês; o resto do programa será
dedicado à realização de pesquisas tuteladas no território nacional do aluno com suporte metodológico remoto.
Também será possível acompanhar o programa de mestrado online.

4. Pessoas envolvidas na luta contra a dopagem, estudantes que desejam se especializar neste tema ou
concluir seu treinamento ao analisar uma demanda social que envolve esporte, saúde, direito e jornalismo, são
convidados a se inscrever na Universidade de Paris Nanterre para este mestrado, cujos cursos são ministrados em
francês (com material de apoio em inglês), e parcialmente em inglês.

5. Cumprindo nossa missão em difundir a cultura an�dopagem, esperamos assim contribuir para maior
divulgação de estudos e educação na área.

  

 
 

Cordialmente,
Saudações #JOGOLIMPO,

 
*Assinado Eletronicamente*

Luisa Parente
Secretária Nacional

https://ecandidat.parisnanterre.fr/
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Anexos: I - ES - Master Catedra An�dopaje 2021-2022
 

                       
 

  

Documento assinado eletronicamente por Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho, Secretário(a) Nacional
da Autoridade Brasilieira de Controle de Dopagem, em 16/08/2021, às 11:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência
da República. .

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao ,
informando o código verificador 10847542 e o código CRC C6FD555E.
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