Juntamente com estes congressos científicos, a
Associação contribui para outros programas
científicos internacionais, como a quadrienal
Convenção Internacional da Ciência, Educação e
Medicina no Esporte (ICSEMIS). Como sendo
uma Associação de afiliados,
a IAPESGW
atende a pedidos de informação, apoio, pesquisa e ação.
Como uma Associação reconhecida pelo Conselho Internacional de Ciências do Desporto e
Educação Física (ICSSPE), a IAPEGW colabora na
construção de políticas internacionais e auxilia
no trabalho do esporte e da educação física. É
uma das seis entidades que contribuem para o
Comitê Internacional da Pedagogia do Desporto, sob a auspicia da ICSSPE. A Associação
têm também representação em órgãos relacionados, tais como o Grupo de Trabalho Internacional da Mulher e Esporte (IWG).
IAPESGW realiza congressos científicos quadrienais desde
1949:
1949 – Copenhagen, Dinamarca
1953 - Paris, França
1957 – Londres, Inglaterra
1961 – Washington, DF, EUA

1985 - Warwick, Reino Unido
1989 – Bali, Indonésia
1993 – Melbourne, Austrália
1997 – Lahti, Finlândia

1965 - Köln, Alemanha

2001 – Alexandria, Egito

1969 - Tóquio, Japão

2005 - Edmonton, Canada

1973 – Teerã, Irã

2009 - Stellenbosch, África do Sul

1977 - Cape Town, África do Sul

2013 – Havana, Cuba

1981 – Buenos Aires, Argentina

2017 – Miami, EUA

DOAÇÕES SÃO SEMPRE BEM-VINDAS
PARA PERMITIR À IAPESGW CONTINUAR
A ATENDER OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO
NO NOSSO TRABALHO VOLUNTÁRIO
INTERNACIONAL.
Qualquer dúvida contatar Karin Lofstrom

klofstrom@caaws.ca
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Nossa Sociedade
Convidamos você para se juntar a nós como um
membro da IAPESGW para pertencer a uma
rede internacional que apoia uma visão em prol
da igualdade de oportunidades e de participação
de meninas e mulheres em todos os aspectos da
atividade física durante a vida. Nossa associação
está crescendo com representantes em todos os
cinco continentes. Como Associação de afiliados
nós iremos responder às suas necessidades e
solicitações e você terá acesso a uma fantástica
rede de acadêmicos, líderes e profissionais afins.
A Associação apoia os seus membros através da
cooperação internacional em todas as áreas do
esporte, educação física, dança e atividade
física. Há uma taxa especial de 4 anos de adesão
por apenas 50 dólares canadenses para se filiar
agora. Você se beneficiará de:
• Congresso Internacional quadrienal e eventos
locais / eventos regionais com taxas especiais;
• Acesso ao site para compartilhar / trocar
notícias, conhecimento, conquistas, recursos e
fazer pedidos de ligações internacionais com
membros em todo o mundo;
• Acesso a uma rede de praticantes,
pesquisadores e formadores de políticas que
compartilham na promoção de melhoria de
oportunidades para meninas e mulheres em
educação física e no esporte;
• Apoio e endosso à pesquisa, através de um
comitê de consultores, para a troca de
conhecimento e desenvolvimento internacional.

Mais informações sobre filiação, eventos, notícias,
redes de oportunidades a como se filiar a IAPESGW
visitar www.iapesgw.org ou contatar Karin Lofstrom
klofstrom@caaws.ca

Associação Internacional de
Educação Física e Esporte para
Meninas e Mulheres (IAPESGW)

A Associação Internacional de Educação Física e
Esporte para Meninas e Mulheres (IAPESGW) foi
fundada em 1949 para “oferecer a oportunidade
para as mulheres educadoras físicas para se unirem
e compartilharem as suas ideias, métodos,
programas, problemas e soluções entre si." Como
uma associação, a IAPESGW e seus membros
abriram o caminho para reunir as mulheres através
da educação física e do esporte em todo o mundo.

Nossa Visão
Nossos objetivos
Nossa Missão
A missão da Associação Internacional de
Educação Física e Esportes para Meninas e
Mulheres é a seguinte:
• Facilitar o crescimento e desenvolvimento
nas áreas de educação física, esporte,
atividade física e dança através de contatos e
redes internacionais;
• Proporcionar experiências educacionais e
profissionais, inclusive oportunidades de
pesquisas para apoiar o desenvolvimento de
liderança e advocacia baseada em evidência.

Congressistas
Japoneses no
Congresso de Cuba
2013

1. Reunir acadêmicos interessados e
profissionais de vários países que trabalham
para melhorar a posição de meninas e mulheres
nas áreas de educação física, esporte e
atividade física.
2. Representar os interesses de meninas e
mulheres em todos os níveis e em todas as
áreas de educação física, esporte e atividade
física.
3. Reforçar os contactos e redes internacionais.
4. Dar oportunidades para a discussão de
desafios mútuos e partilhar boas práticas.
5. Promover o intercâmbio de pessoas e ideias
entre os países.
6. Promover a pesquisa sobre educação física,
esporte e atividade física para meninas e
mulheres.
7. Cooperar com outras associações e agências
que trabalham para promover os interesses de
meninas e mulheres em educação física, esporte
e atividade física.
8. Promover o desenvolvimento da liderança
durante todo o mundo.

Em todo o mundo, as meninas e as mulheres se
beneficiarão de:
• Participação em educação física, esporte, atividade
física e dança;
• Melhoria da saúde através da atividade física;
• Informação com base científica;
• A qualidade da educação.
Em última análise, as meninas e as mulheres serão
empoderadas por meio da atividade física para:
desfrutar de um estilo de vida saudável e
equilibrado, alcançar um senso de valor e bem-estar
e fazer um contributo positivo para a sociedade.
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Nossa Declaração de Valores
Diretoria
A Associação Internacional de Educação Física
e Esporte para Meninas e Mulheres, entende
que:
• Todas as meninas e as mulheres devem ter
acesso e oportunidade de desenvolver e
sustentar todo o seu potencial;
• A Associação se destaca como uma rede de
vozes de, e para, o apoio de meninas e
mulheres, melhorando a posição delas a
níveis local, nacional e global.

Presidente - Rosa López de D'Amico (Venezuela)
Vice-Presidentes - Janice crosswhite (Austrália) e Anneliese
Goslin (África do Sul)
Sec / Tesoureiro - Karin Lofstrom (Canadá)
Comunicações - Rosa Diketmüller (Áustria),
Presidente da consultoria - Tansin Benn (Reino Unido)
Darlene Kluka (Estados Unidos)
Gladys Bequer (Cuba)
Marianne Meier (Suíça)
Maryam Koushkie Jahromi (Irã)
Canan Koca (Turquia)
Keh Nyit Chin (Taiwan)
Maria Beatriz Rocha Ferreira (Brasil)

