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Estrutura de um projeto
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Nome do projeto
Dimensão esportiva
Modalidades
Objeto
Justificativa
Objetivos
Metodologia

Duração do projeto
Público-alvo e número de beneficiados
Metas e documentação comprobatória

Local de realização
Despesas e orçamentos

Erros mais comuns
- Adequação de logomarcas
- Falta de orçamentos para algum item; orçamentos faltando algum dado
exigido pelo Edital: “descrição objetiva do bem ou serviço a ser contratado;
nome, endereço e CNPJ do fornecedor; valor do bem ou serviço; e data de
emissão do documento”
- Contratação de pessoal: currículos sem pretensão salarial ou falta de base
salarial para o cargo (exemplo base salarial: pesquisa Datafolha)
- Falta de contrato com o terceiro (para elaboração do projeto, captação de
recursos e prestação de contas): contrato precisa estar formalizado em data
anterior ao protocolo do projeto, já que é obrigatoriamente atribuição do
terceiro auxiliar na elaboração do projeto
- Existência de despesas vedadas por Decreto ou por Edital, tais como
assessoria técnica (jurídica, contábil, etc)

Erros mais comuns
- Objeto ou objetivo não compatível com as despesas propostas ou a
metodologia do projeto. Exemplo: objetivo é ‘assegurar a participação de
equipes de todo o Estado’ e não é prevista despesa com transporte ou na
metodologia não é citada alguma estratégia para alcance deste objetivo.
- Inexequibilidade: projeto planejado para execução imediata. Sugestão: não
existindo evento com data já definida, colocar execução em meses, de forma
genérica
- Não apresentação de termo de cessão de espaço com parceiro
- Inexistência de previsão de encargos trabalhistas
- Não inclusão de despesas necessárias ao cumprimento do objeto e não
previstas como Incentivo: que podem ser incluídas inclusive como “outros”
(que, por não se tratar de recurso público, não passaria por prestação de
contas financeira, apenas técnica, para verificação do cumprimento do
objeto)

Erros mais comuns
- Critérios para seleção dos beneficiários não estabelecidos na metodologia
do projeto
-Objeto com descrição muito longa e não objetiva. Este deve ser direto e
sintético, se possível em uma frase.
-Metas não mensuráveis, com descrições genéricas que se caracterizam mais
como objetivos.
- Solicitação de itens duráveis de alto custo sem justificativa da necessidade
dos mesmos para o alcance do objeto, tais como TV, automóvel, aparelho de
som.
- Não incluir na metodologia os itens que contribuem para o alcance do
objeto que serão custeados por outras fontes.

Dinâmica Apresentação Projetos
- Cada participante recebeu 3 folhas - vermelha, amarela e verde
no momento de credenciamento.
- Serão apresentados 4 exemplos de projetos esportivos,
passando por cada tópico necessário em um projeto,
apresentados e explicados anteriormente.
- Para cada tópico, existirão 3 alternativas, sendo apenas uma
certa.
- Será feita uma votação entre as alternativas, sendo que um
voluntário irá defender cada alternativa. Voluntário ganha
bombom!
- Em seguida, é apresentada a resposta correta. Voluntário que
acertou a resposta ganha um segundo bombom.

PROJETO 1
Educando pelo Esporte

Dimensão esportiva: Educacional

PROJETO 1
Educando pelo Esporte

Dimensão esportiva: Educacional
“Direcionado à prática desportiva como atividade extracurricular, com
a finalidade de complementar as atividades escolares e promover o
desenvolvimento integral do indivíduo, evitando-se a seletividade e a
hipercompetitividade de seus participantes” – página 10 da Cartilha

1) Objeto?
a) Garantir que todo aluno de 10 a 14 anos pratique esportes no
contra-turno escolar

b) Promoção da prática esportiva no contra-turno escolar, para
alunos de 10 a 14 anos, no município de Belo Horizonte.
c) Prática esportiva em Minas Gerais

1) Objeto?
Seria mais apropriado como
a) Garantir que todo aluno de 10 a 14 anos
pratique esportes no
objetivo. E ainda vamos ver se é um
contra-turno escolar
objetivo razoável.

b) Promoção da prática esportiva no contra-turno escolar, para
alunos de 10 a 14 anos, no município de Belo Horizonte.
c) Prática esportiva em Minas Gerais

Oi? Não entendi. Um objeto pouco
claro inviabiliza toda a análise, já
que as metodologias, metas,
objetivos e despesas devem estar
alinhados para o alcance do objeto
do Projeto.

2) Justificativa
Este projeto se justifica pelo cenário atual tanto em Minas Gerais
quanto no Brasil. De acordo com a POF 2008-2009 (Pesquisa de
Orçamentos Familiares, realizada pelo IBGE em parceria com o
Ministério da Saúde), o número de adolescentes do sexo masculino
de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso passou de 3,7% (197475) para 21,7% (2008-09), já entre as meninas, o crescimento do
excesso de peso foi de 7,6% para 19,4%.
A adolescência (10 a 19 anos segundo a Organização Mundial de
Saúde – OMS) é considerada uma fase crítica para o desenvolvimento
do excesso de peso. É nessa fase do crescimento que o indivíduo
adquire aproximadamente 25% da sua estatura final e 50% da sua
massa corporal. Além disso, o risco de um adolescente obeso manterse assim até a idade adulta chega a aproximadamente 80% (CAMPOS;
LEITE; ALMEIDA, 2007).

2) Justificativa
Neste contexto, o esporte surge como uma ferramenta de auxílio no
processo de desenvolvimento educacional, social e da saúde do ser
humano. Jovens de nossos dias, carentes de valores éticos e morais
encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a
sentimento de cooperação e amizade. Contribuindo com o
desenvolvimento humano, social e esportivo, o esporte pode
contribuir para a redução de índices de criminalidade, transformação
social e melhoramento da qualidade de vida.

3) Objetivos?
a) Garantir que todo aluno de 10 a 14 anos pratique esportes no
contra-turno escolar e não saia da escola.

b) Esporte como ferramenta de desenvolvimento educacional, social e
da saúde do ser humano
c) - Estimular a prática de esportes entre os alunos de 10 a 14 anos,
da Escola Fulano de Tal.
- Contribuir para a redução dos índices de sobrepeso entre jovens de
10 a 14 anos no Brasil.
- Proporcionar o desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo de
crianças e adolescentes.
- Contribuir para a redução dos índices de evasão escolar, bem como
melhoramento do desempenho escolar dos beneficiados pelo
projeto.

3) Objetivos?
Os esportes
objetivos precisam
a) Garantir que todo aluno de 10 a 14 anos Atenção!
pratique
no ser
contra-turno escolar e não saia da escola. realistas. Verbos como garantir não
são recomendáveis.

Hum. Um
bom ponto de partida,
b) Esporte como ferramenta de desenvolvimento
educacional,
social e
mas os objetivos precisam ser
da saúde do ser humano
melhor desenvolvidos e explicados.

c) - Estimular a prática de esportes entre os alunos de 10 a 14 anos,
da Escola Fulano de Tal.
- Contribuir para a redução dos índices de sobrepeso entre jovens de
10 a 14 anos no Brasil.
- Proporcionar o desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo de
crianças e adolescentes.
- Contribuir para a redução dos índices de evasão escolar, bem como
melhoramento do desempenho escolar dos beneficiados pelo
projeto.

4) Metodologia
Fase 1 (1 mês): divulgação do projeto e sensibilização dos
jovens – o projeto será divulgado na escola Fulano de Tal,
localizada no Centro de Belo Horizonte, para todos os
adolescentes de 10 a 14 anos. A escolha pela escola se deve
ao alto índice de evasão 2013 verificado pela Secretaria de
Estado de Educação. Para esta etapa, será produzido folder
de divulgação, com dados básicos sobre a proposta, que
será entregue aos jovens, acompanhado de formulário de
autorização dos responsáveis.

4) Metodologia
Fase 2 (1 mês): seleção dos jovens – está previsto no
projeto o atendimento a 120 adolescentes. Caso a demanda
seja superior à capacidade do projeto, serão escolhidos
aqueles jovens com fatores de risco identificados, tais como
obesidade e hipertensão arterial. Para mensurar tais
fatores, está prevista nesta fase a avaliação biométrica de
cerca de 200 adolescentes da escola Fulano de Tal. Será
feita lista de espera, para eventuais trocas de alunos
durante o período de realização das atividades.

4) Metodologia
Fase 3 (9 meses): realização das atividades esportivas e
acompanhamento do desenvolvimento dos alunos – será
oferecida a prática de atividades físicas 3 vezes por semana,
durante o ano letivo, com interrupção das atividades durante as
férias. As atividades serão feitas nas dependências da própria
escola, conforme Termo de Cessão anexado a este projeto. A
cada 3 meses, será feito teste biométrico, para
acompanhamento da evolução do quadro de saúde dos
adolescentes, bem como será aplicado teste de coordenação
motora e teste psicológico. Ao final do período de 9 meses, será
feito relatório comparativo da evolução geral e de cada
atendido. Durante este período, havendo desistência de algum
jovem, este será substituído por outro da lista de espera da Fase
2

4) Metodologia
Para o projeto, será necessária a contratação de:
- 1 psicólogo, responsável pelo acompanhamento
psicológico dos alunos, incluindo a aplicação de testes.
- 3 profissionais de educação física, cada um responsável
por uma turma com 40 alunos, realizando as atividades
periódicas e aplicando os testes de coordenação motora e
biométrico. Tais profissionais serão responsáveis ainda pela
divulgação do projeto na escola e pela aplicação do teste
biométrico inicial para seleção dos alunos.
(...)

5) Período de execução do projeto
11 meses

6) Público-alvo?
a) Alunos de 10 a 14 anos, da escola Fulano de Tal, localizada em
Belo Horizonte
b) Adolescentes de 10 a 14 anos de Belo Horizonte
c) Alunos da escola Fulano de Tal

6) Público-alvo?
a) Alunos de 10 a 14 anos, da escola Fulano de Tal, localizada em
Belo Horizonte
b) Adolescentes de 10 a 14 anos de
c) Alunos da escola Fulano de Tal

Ser adolescente não é suficiente
para participar do projeto: é
Belo Horizonte
necessário ser aluno da Escola
Fulano de Tal
Ok. Sou aluno da escola e tenho 17
anos. Posso participar? Tenho um
irmão de 7 anos. Ele pode
participar?

7) Nº de Beneficiados:
120 alunos

8) Metas?
a) Zerar a taxa de evasão escolar do Brasil
b) Diminuir para 2% a taxa de evasão escolar do Minas Gerais
c) Reduzir para 2% a taxa de evasão escolar dos alunos
atendidos pelo projeto

8) Metas?
A palavra-chave neste caso é
a) Zerar a taxa de evasão escolar do Brasil
impacto. Esse projeto consegue ter

b) Diminuir para 2% a taxa de evasão

influência sobre as metas
propostas?
escolar do Minas
Gerais

c) Reduzir para 2% a taxa de evasão escolar dos alunos
atendidos pelo projeto

8.1) Metas - comprovação
Descrição da Meta
Documentos Comprobatórios
Taxa de evasão do Projeto = [total de alunos Relatório mensal de frequência
que saíram do projeto]/[total de alunos no dos jovens; relatório de jovens
projeto]
evadidos no mês.
Percentual de jovens frequentes = [número
Relatório mensal de frequência
de alunos frequentes]/[total de alunos no
dos jovens
projeto]
Índice de melhoria nos indicadores de
Relatório consolidado dos
saúde =[número de alunos com melhoria
resultados dos testes
em algum indicador de saúde]/ [total de
biométricos
alunos no projeto]
Índice de evolução da coordenação motora
Relatório consolidado dos
dos beneficiários = [total de alunos com
resultados dos testes de
coordenação motora adequada para a faixa
coordenação motora
etária]/ [total de alunos no projeto]
Taxa de evasão escolar dos atendidos=
Relatório mensal do
[total de alunos que evadiram a
desempenho escolar dos jovens
escola]/[total de alunos do projeto]
atendidos pelo projeto

Quantidade

10% ao mês

75% ao mês
60% de
melhoria ao
final do projeto

70% ao final do
projeto

10% ao mês

9) Despesas
Tipo de Despesa: Incentivo
Nome da despesa: Camisas de treino
Descrição: Camisa polo de manga curta em algodão. Cada aluno beneficiado
receberá duas camisas para uso diário nas aulas, com a finalidade de identificá-los
no deslocamento entre a casa e o local de treino. O número solicitado leva em
consideração o número de beneficiados e troca de uniforme diário.
Unidade: unidade
Valor Unitário: R$ 37,00
Quantidade: 300
Valor total: R$ 11.100,00

PROJETO 2
Esportes contra as Drogas

Dimensão esportiva: Social
“Direcionado ao atendimento social por meio do esporte
realizado em comunidades de baixa renda, visando
promover a inclusão social.” – página 11 da Cartilha

1) Objeto?
a) Socialização de dependentes químicos em recuperação

b) Seleção de atletas para participação nas Olímpiadas Rio 2016

c) Realização de Olímpiadas para dependentes químicos em
recuperação de comunidades terapêuticas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte

1) Objeto?
Socialização não é algo concreto.
a) Socialização de dependentes químicos
em recuperação
Precisa ser melhor trabalhado, este
item pode ser um objetivo.

b) Seleção de atletas para participação

Seleção de atletas para
nas
Olímpiadas
competição?
Mas não Rio
é um 2016
projeto
de desporto social? Fica incoerente.

c) Realização de Olímpiadas para dependentes químicos em
recuperação de comunidades terapêuticas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte

2) Justificativa
De acordo com o 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - LENAD,
feito em 2012, o Brasil é o maior mercado de crack do mundo, e o segundo
de cocaína, e a diversidade de problemas trazidos pelas drogas, de
dimensões biológicas, psíquicas, sociais, culturais, constitui um grande
desafio para a implementação de uma política que exige uma abordagem
abrangente e o desenvolvimento de ações articuladas, que integrem
serviços públicos de diferentes áreas e esferas de governo.
Neste sentido, as instituições de reabilitação devem propiciar um espaço
de atenção que contemple cuidados médicos, psicoterápicos; atividades
sociais e culturais, bem como a prática de esportes. Com relação a este
último, as evidências têm apontado que o fomento à atividade física deve
ser cada vez mais consistente e sistemático. Ou seja, no contexto do
tratamento de dependentes químicos a prática sistemática de atividades
físicas deve compor o Plano Terapêutico Individualizado – PTI. Neste
sentido, a mesma não pode ser pensada como mero recurso de lazer e
recreação e sim como intervenção que compõe a metodologia de
reabilitação.

3) Objetivos?
a) - Permitir que o dependente químico em recuperação saía do
mundo das drogas
- Promover a saúde física e mental do dependente químico em
recuperação
b) - Contribuir para o aprimoramento do processo de reinserção
social do dependente químico em recuperação.
- Ocupar de forma positiva do tempo livre dentro das comunidades
terapêuticas;
- Promover a saúde física e mental do dependente químico em
recuperação
c) - Preparar talentos para participação em Campeonatos Mineiros e
Brasileiros das modalidades
- Ocupar de forma positiva do tempo livre dentro das comunidades
terapêuticas;

3) Objetivos?
Atençãoquímico
para objetivos
do escopo do projeto.
a) - Fazer com que o dependente
emfora
recuperação
saía do
Neste caso, o esporte é uma alternativa para
mundo das drogas
contribuir para a recuperação. Além disso, o objetivo
- Promover a saúde física éemuito
mental
dependente
químico
em
ousadodo
ao propor
que o dependente
químico
se recupere com a participação no projeto.
recuperação

b) - Contribuir para o aprimoramento do processo de reinserção
social do dependente químico em recuperação.
- Ocupar de forma positiva do tempo livre dentro das comunidades
terapêuticas;
- Promover a saúde física e mental do dependente químico em
recuperação
c) - Preparar talentos para participação em Campeonatos Mineiros e
Brasileiros das modalidades
Novamente, é desporto de rendimento ou social?
- Ocupar de forma positiva do tempoCuidado
livre com
dentro
comunidades
o focodas
do projeto.
terapêuticas;

4) Metodologia
Fase 1 (2 meses): Divulgação, inscrição das comunidades
terapêuticas e preparação para as Olímpiadas – será
produzido folder de divulgação e inscrição das comunidades
terapêuticas interessadas em participar das Olímpiadas,
indicando o representante responsável pela equipe e os
participantes das Olimpíadas. As inscrições serão gratuitas.
Também serão realizadas divulgações através dos meios de
divulgação: rádio e internet (no site do executor e nos sites
de entidades parceiras) e redes sociais.

4) Metodologia
Fase 2 (3 dias): Realização das Olimpíadas – evento previsto para
realização em três dias (sexta, sábado e domingo), no SESC
Venda Nova, em Belo Horizonte, sendo oferecido alojamento,
alimentação e transporte aos participantes de cada comunidade
terapêutica. O local foi escolhido por possuir infraestrutura
adequada e disponibilidade para receber o evento, conforme
declaração de cessão do espaço anexo a este projeto. No
primeiro dia, sexta feira, será realizada cerimônia de abertura,
com realização de jogos em seguida. No segundo e no terceiro
dia, será dada continuidade às competições. Como última
atividade do terceiro dia, será realizada cerimônia de
encerramento, com entrega de medalhas a todos os
participantes e troféu às equipes vencedoras de cada
modalidade.

4) Metodologia
Para os jogos, será contratada arbitragem, com estimativa de
realização do número de jogos/provas abaixo, por modalidade:
- futebol de campo: 4 equipes, mata mata (com disputa 3 lugar)
- 4 jogos
- futsal: 8 equipes, 2 grupos com 4, melhor de cada grupo
disputa a final e o segundo de cada disputa 3 lugar – 14 jogos.
- handebol: 4 equipes, mata mata (com disputa 3 lugar) - 4 jogos
- basquete: 4 equipes, mata mata (com disputa 3 lugar) - 4 jogos
- vôlei: 4 equipes, mata mata (com disputa 3 lugar) - 4 jogos
- atletismo: 8 provas
Fase 3 (1 mês): Encerramento do projeto – pagamento das
despesas do projeto e aplicação de questionário de satisfação
aos representantes das comunidades terapêuticas.

5) Período de execução do projeto
3 meses

6) Público-alvo?
a) Dependentes químicos em recuperação de comunidades

terapêuticas da Região Metropolitana de Belo Horizonte
b) Dependentes químicos em recuperação das comunidades
terapêuticas A, B e C.

c) Qualquer dependente químico que manifestar interesse

6) Público-alvo?
a) Dependentes químicos em recuperação de comunidades

terapêuticas da Região Metropolitana de Belo Horizonte
b) Dependentes químicos em
terapêuticas A, B e C.

A metodologia não exclui nenhuma
recuperação
dasterapêutica.
comunidades
comunidade
Neste caso, o
público alvo está mais específico do que
deveria. Seria necessário ajuste no público
alvo ou na metodologia do projeto.

c) Qualquer dependente químico que manifestar interesse

Mesmo o dependente químico que não
está em tratamento? Em qualquer região
de Minas Gerais?

7) Nº de Beneficiados:
150 dependentes químicos em recuperação

8) Metas?
a) Comunidades terapêuticas em funcionamento
b) Fornecer treinamento semanal a 150 dependentes químicos
em recuperação
c) Alcançar no mínimo 8 comunidades terapêuticas inscritas nas
Olimpíadas Esporte contra as Drogas

8) Metas?
Manter a comunidade terapêutica em
a) Comunidades terapêuticas em funcionamento
funcionamento não possui relação com o
escopo do projeto. Além disso, quantas
comunidades seriam mantidas? Todas?
Faltou quantificar esta meta.

b) Fornecer treinamento
em recuperação

Das duas uma: ou faltou na metodologia
nas comunidades,
semanal aincluir
150o treinamento
dependentes
químicosou
esta meta está fora do escopo do projeto.
Este projeto passaria por diligência técnica...

c) Alcançar no mínimo 8 comunidades terapêuticas inscritas nas
Olimpíadas Esporte contra as Drogas

8.1) Metas - comprovação
Descrição da Meta

Documentos Comprobatórios

Quantidade

Número de comunidades terapêuticas
inscritas

Fichas de inscrição das
comunidades

8

Número de participantes das Olimpíadas
Esporte contra as Drogas

Súmulas e fichas dos jogos

150

Nota média da avaliação do evento

Relatório contendo a tabulação
da avaliação do evento, a partir
do questionário de satisfação
aplicado aos representantes de
comunidades terapêuticas

70%

9) Despesas
Tipo de Despesa: Incentivo
Nome da despesa: Medalhas
Detalhamento: Cada dependente químico participante das Olímpiadas receberá uma
medalha de participação na cerimônia de encerramento.
Unidade: unidade
Valor Unitário: R$ 3,00
Quantidade: 100
Valor total: R$ 300,00

PROJETO 3
Seminário Boas Práticas no Esporte

Dimensão esportiva: desenvolvimento
científico e tecnológico
“Direcionado ao desenvolvimento ou aperfeiçoamento
da tecnologia aplicada à prática desportiva, à formação e
treinamento de recursos humanos para o desporto e ao
financiamento de publicações literárias e científicas sobre
o esporte ” – página 11 da Cartilha

1) Objeto?
a) Desenvolvimento de seminário em Minas Gerais
b) Desenvolvimento de seminário sobre as boas práticas no
desporto educacional, de formação e de rendimento em Minas
Gerais

c) Seminário de boas práticas com a participação de 500
gestores esportivos, de todas as regiões de Minas Gerais, que
deverá terá avaliação final satisfatória.

1) Objeto?

Existem vários seminários. Este

a) Desenvolvimento de seminário em Minas
mesmoGerais
que estamos participando é
um Seminário.

b) Desenvolvimento de seminário sobre as boas práticas no
desporto educacional, de formação e de rendimento em Minas
Gerais

c) Seminário de boas práticas com a participação de 500
gestores esportivos, de todas as regiões de Minas Gerais, que
deverá terá avaliação final satisfatória.
Olha que confusão! Neste objeto,
temos trechos referentes a público
alvo (gestores esportivos, de todas
as regiões de Minas Gerais), a
quantidade de beneficiários (500) e
a metas (avaliação final satisfatória)

2) Justificativa
O Estado de Minas Gerais tem sido um importante celeiro de programas e
ações esportivas inovadoras nos âmbitos educacionais, de lazer e
rendimento. Para a melhoria contínua das práticas esportivas, é necessário
que aqueles casos de sucesso sejam apresentados e discutidos, para
possível aproveitamento por outras instituições e para aprimoramento da
prática em discussão. O desenvolvimento de pesquisas científicas sobre o
esporte é necessário para maior eficiência e para obtenção de melhores
resultados nas atividades esportivas. No entanto, percebe-se uma
significativa ausência de intercâmbio de informações para que essas práticas
sejam disseminadas e aprimoradas no estado e em todo país. Diante disto, é
proposta uma oportunidade de troca de informações entre gestores
esportivos, com posterior publicação das práticas apresentadas.

3) Objetivos?
a) - Contribuir para o aprimoramento da produção acadêmica
esportivo no estado.
- Promover o intercâmbio de informações sobre as boas práticas
relacionadas ao esporte visando a troca de conhecimento e
aperfeiçoamento das pesquisas cientificas na área esportiva.
b) - Publicar 20 artigos científicos em revistas especializadas
- Promover o intercâmbio de informações sobre as boas práticas
relacionadas ao esporte

c) - Contribuir para o aprimoramento da produção acadêmica
esportivo no município de Belo Horizonte.
- Realizar evento com a participação de 500 gestores esportivos

3) Objetivos?
a) - Contribuir para o aprimoramento da produção acadêmica
esportivo no estado.
- Promover o intercâmbio de informações sobre as boas práticas
relacionadas ao esporte visando a troca de conhecimento e
aperfeiçoamento das pesquisas cientificas na área esportiva.
b) - Publicar 20 artigos científicos em revistas especializadas
Publicar 20
artigos as
podeboas
ser uma
meta.
- Promover o intercâmbio de informações
sobre
práticas
relacionadas ao esporte

c) - Contribuir para o aprimoramento da produção acadêmica
Produção acadêmica só de BH?
esportivo no município de Belo Horizonte.Evento para 500 gestores é meta.
- Realizar evento com a participação de 500 gestores esportivos

4) Metodologia
Mês 1: divulgação do evento – será produzido e divulgado
convite para o Seminário a gestores esportivos de Minas Gerais,
incentivando a prática acadêmica relacionada ao esporte. Neste
momento, também será definido o local de realização do
Seminário, que será alugado para o evento. Será dado um prazo
de dois meses para o envio por email de estudos e boas práticas
para a equipe de análise, a ser constituída neste primeiro mês
do projeto. A equipe de análise será composta por profissionais
da entidade, sem custo para o projeto. A participação no
evento será gratuita, aberta a todos os gestores esportivos,
independente da formação acadêmica.
Mês 2: recebimento de estudos
Mês 3: recebimento de estudos

4) Metodologia
Mês 4: análise dos estudos recebidos – a partir dos critérios
definidos e divulgados, a equipe de análise irá avaliar cada
estudo recebido.
Mês 5: retorno aos candidatos sobre os estudos e convite aos
selecionados para apresentação no Seminário
Mês 6: aquisições e realização do Seminário (em 2 dias). Como
custo do projeto, estão previstas a locação do espaço, de
computador, data show, contratação de mestre de cerimônias e
produção do material gráfico do evento (apresentado no Plano
de Logomarcas para avaliação da adequação ao Manual de
Identidade Visual do Governo). Como previsto no Decreto
46.308/2013, despesas com coquetéis e coffee-break não serão
incluídas no valor do Incentivo.

4) Metodologia
Mês 7: pagamento de despesas do Seminário e início do
desenvolvimento de artigos para publicação – publicação será
feita na Revista da Associação
Mês 8: desenvolvimento de artigos para publicação
Mês 9: conclusão do desenvolvimento de artigos para
publicação
Mês 10: publicação dos artigos e encerramento do projeto

5) Período de execução do projeto
10 meses

6) Público-alvo?
a) Gestores esportivos de Minas Gerais
b) População mineira.

c) Profissionais de educação física

6) Público-alvo?
a) Gestores esportivos de Minas Gerais
b) População mineira.
c) Profissionais de educação física

Neste caso, temos um público alvo muito
abrangente – letra B e outro mais
específico do que o público do evento –
letra C.

7) Nº de Beneficiados:
500 gestores

8) Metas?
a) 500 participantes no Seminário
b) Suporte aos interessados em produzir artigo científico
c) Difundir o conhecimento sobre o esporte

8) Metas?
a) 500 participantes no Seminário
Metas das
letras Bcientífico
e C são muito vagas.
b) Suporte aos interessados em produzir
artigo

c) Difundir o conhecimento

Como podem ser comprovadas? Lembrando
que o cumprimento das metas será avaliado
prestação de contas técnica, logo é
sobre o na
esporte
necessária documentação de comprovação..

8.1) Metas - comprovação
Descrição da Meta
Total de estudos enviados para análise
(15 por dimensão: educacional, formação e
rendimento)

Documentos Comprobatórios
Cópia dos estudos recebidos
para análise dentro do prazo
estipulado

Quantidade

Total de participantes do evento

Listas de presença e fotos do
evento

500

Percentual de participantes que obteve
carga horária mínima de 75%

Listas de presença de cada
atividade realizada e relatório
consolidado da frequência de
cada participante

80%

Número de artigos publicados
(3 por dimensão: educacional, formação e
rendimento)

Exemplar da revista produzida

9

45

9) Despesas
Tipo de Despesa: Incentivo
Nome da despesa: Revista especializada
Descrição: Cada participante do evento irá receber uma cópia da revista produzida a
partir dos estudos apresentados no Seminário.
Unidade: unidade
Valor Unitário: R$ 7,00
Quantidade: 500
Valor total: R$ 3.500,00

PROJETO 4
Preparação da Equipe Mineira de Boxe
Peso Médio para Campeonato Brasileiro
e Campeonato Internacional da
modalidade

Dimensão esportiva: Rendimento

1) Objeto?
a) Proporcionar o treinamento e participação da Equipe Mineira
de Boxe Peso Médio em competições de nível nacional e
internacional, permitindo o desenvolvimento do esporte no
país.
b) Treinamento da equipe de boxe peso médio.
c) O boxe é uma modalidade esportiva é um esporte de combate
no qual os lutadores usam apenas os punhos para defesa e
ataque. Pesquisas indicam que a primeira referencia a um duelo
com punhos fechados é datada de 4 mil anos antes de cristo.
Atualmente, os pugilistas são divididos em categorias de acordo
com seus pesos, sendo um deles o Peso Médio. Diante disso,
esse projeto busca fomentar a prática do boxe na categoria Peso
Médio no estado de Minas Gerais.

1) Objeto?
a) Proporcionar o treinamento e participação da Equipe Mineira
de Boxe Peso Médio em competições de nível nacional e
internacional, permitindo o desenvolvimento do esporte no
país.
b) Treinamento da equipe de boxe peso médio.

Onde? Para
que? Que
equipe?

c) O boxe é uma modalidade esportiva é um esporte de combate
no qual os lutadores usam apenas os punhos para defesa e
ataque. Pesquisas indicam que a primeira referencia a um duelo
com punhos fechados é datada de 4 mil anos antes de cristo.
Atualmente, os pugilistas são divididos em categorias de acordo
com seus pesos, sendo um deles o Peso Médio. Diante disso,
Esse é o
esse projeto busca fomentar a prática do boxe na categoria
objeto ouPeso
a
justificativa?
Médio no estado de Minas Gerais.

2) Justificativa?
a) Este projeto busca fomentar a prática do boxe em todo o
estado de Minas Gerais, oferecendo aos atletas condições de
participarem de competições de nível nacional e internacional e
melhorarem seu desempenho na modalidade.
b) O projeto será composto por três etapas. Na primeira dela
será executada a contratação dos profissionais. Na segunda
etapa do projeto, será dado inicio aos treinamentos. A
participação nos amistosos ocorrerá no sexto e oitavo mês e a
participação nos campeonatos no décimo primeiro e décimo
segundo mês.

2) Justificativa?
c) Apesar do significativo desempenho dos atletas mineiros do
boxe em competições nacionais e internacionais, o esporte
ainda sofre com carência de patrocínio para os atletas nos
últimos anos. Os atletas tem custeado a participação em
competições com próprios recursos e esta situação tem
dificultado a formação e desempenho dos atletas.
A obtenção da aprovação deste projeto no Minas Olímpica
Incentivo ao Esporte, permitirá a busca por apoiadores através
da dedução fiscal do ICMS corrente, potencializando o
desempenho qualitativo dos atletas de alto nível, o aumento da
visibilidade do esporte e o número de praticantes da
modalidade.

2) Justificativa?
a) Este projeto busca fomentar a prática do boxe em
todo
o
Ok, esta
informação
é importante, de
como
estado de Minas Gerais, oferecendo aos atletas condições
objetivo do projeto,
participarem de competições de nível nacional e internacional
não como
justificativa.
e melhorarem seu desempenho na modalidade.
b) O projeto será composto por três etapas. Na primeira dela
será executada a contratação dos profissionais. NaOk,
segunda
esta informação
etapa do projeto, será dado inicio aos treinamentos. Atambém é
importante. Pode ser
participação nos amistosos ocorrerá no sexto e oitavo
mês e na
a
aproveitada
participação nos campeonatos no décimo primeiro emetodologia.
décimo
segundo mês.

2) Justificativa?
c) Apesar do significativo desempenho dos atletas mineiros do
boxe em competições nacionais e internacionais, o esporte
ainda sofre com carência de patrocínio para os atletas nos
últimos anos. Os atletas tem custeado a participação em
competições com próprios recursos e esta situação tem
dificultado a formação e desempenho dos atletas.
A obtenção da aprovação deste projeto no Minas Olímpica
Incentivo ao Esporte, permitirá a busca por apoiadores através
da dedução fiscal do ICMS corrente, potencializando o
desempenho qualitativo dos atletas de alto nível, o aumento
da visibilidade do esporte e o número de praticantes da
modalidade.

3) Objetivos?
a) - Desenvolver e fomentar o esporte em Minas Gerais por
meio da realização de treinamentos, amistosos, torneios e
competições.
- Estruturar a equipe mineira de boxe peso médio de forma a
qualificá-la para disputas de nível nacional e internacional.
- Melhorar o desempenho dos atletas mineiros nas competições
oficiais de nível nacional e internacional.
- Disseminar o esporte no Estado de Minas Gerais e atrair um
número maior de adeptos.

b) Treinar 30 atletas de Boxe da Categoria Peso Médio,4 vezes
por semana.
Participar de 3 amistosos regionais como preparação para os
campeonatos.

3) Objetivos?
c) O projeto esportivo buscará fomentar o incentivo ao

esporte na modalidade boxe da categoria peso médio uma
das categorias atendidas por nossa entidade dessa maneira
os atleta poderá participar de competição pois não tem
condição de participar e precisa arcar com recursos do
próprio bolso.

3) Objetivos?
a) - Desenvolver e fomentar o esporte em Minas Gerais por
meio da realização de treinamentos, amistosos, torneios e
competições.
- Estruturar a equipe mineira de boxe peso médio de forma a
qualificá-la para disputas de nível nacional e internacional.
- Melhorar o desempenho dos atletas mineiros nas competições
oficiais de nível nacional e internacional.
- Disseminar o esporte no Estado de Minas Gerais e atrair um
número maior de adeptos.

b) Treinar 30 atletas de Boxe da Categoria Peso Médio,4
vezes
Novamente,
uma
confusão entre os
por semana.
tópicos. Neste caso
Participar de 3 amistosos regionais como preparação
os
estãopara
apresentadas
as metas do projeto.
campeonatos.

3) Objetivos?
c) O projeto esportivo buscará fomentar o incentivo ao

esporte na modalidade boxe da categoria peso médio uma
das categorias atendidas por nossa entidade dessa maneira
os atleta poderá participar de competição pois não tem
condição de participar e precisa arcar com recursos do
próprio bolso.
Atenção para a redação do projeto!
O texto precisa ser claro e de fácil
entendimento. A forma como este
texto está escrita torna difícil a
leitura de quem irá analisá-lo.

4) Metodologia
Através do Minas Olímpica Incentivo ao Esporte, este projeto
busca difundir e fortalecer a prática do boxe em todo o estado
de Minas Gerais. Para tal, será necessário auxílio financeiro para
o custeio de algumas despesas de material esportivo,
contratação de profissionais, transporte, hospedagem e
alimentação dos atletas e comissão técnica para participação em
3 amistosos e 2 torneios regionais preparatórios que serão
realizados em junho, julho e agosto de 2015 pela Liga Mineira de
Boxe e Associação sul mineira de Boxe, Campeonato Brasileiro
Peso Médio e Campeonato Internacional da modalidade que
serão realizados respectivamente nos meses de novembro e
dezembro de 2015.
(...)

4) Metodologia
O estádio municipal de São Joaquim em Belo Horizonte foi
escolhido como local de treinamento dos atletas por se tratar de
um ambiente com ótima infraestrutura para prática do boxe e
pela própria disponibilidade em sediar os treinamentos
(conforme termo de cessão de espaço enviado anexo a este
projeto), diminuindo assim os custos aqui pleiteados, já que o
próprio estádio já possui grande parte dos equipamentos
necessários para prática da modalidade, tais como tatame e
alguns equipamentos de preparação física.
Os treinamentos serão realizados 5 dias por semana com
duração de 2 horas cada um.
(...)

4) Metodologia
Nossa equipe de boxe conta atualmente com 30 atletas da categoria
Peso Médio que participarão dos amistosos e torneios preparatórios.
Conforme o desempenho destes atletas observado pela equipe
técnica durante os treinamentos, amistosos e torneios serão
selecionados 20 atletas para participação no Campeonato Brasileiro
e 15 atletas no Campeonato Internacional.
Dentre os materiais esportivos necessários para os treinamentos,
amistosos, torneios e competições, será pleiteado a aquisição de:
Luvas, Faixas, Ligaduras, Protetor Bucal, Luvas de foco, Corda de pular,
Saco de pancada, Pêra de Boxe, Teto-solo, Elástico, Protetor de
cabeça, sapatilha e Calção e Camiseta para luta, Calção e Camiseta
para treinamento. Nos calções e camisetas serão impressos a
logomarca do Governo de Minas e do Minas Olímpica Incentivo ao
Esporte conforme plano de aplicação de logomarcas enviado anexo a
este projeto.
(...)

4) Metodologia
Também será necessário o aluguel de uma van para transporte dos
atletas e comissão técnica até os locais dos amistosos e torneios que
acontecerão em Uberlândia, Patos de Minas, Elói Mendes e Juiz de
Fora. Para esses eventos não será necessária aquisição de
alimentação e hospedagem que já será oferecida pela própria
entidade organizadora.
Para o Campeonato Brasileiro será necessária a aquisição de
passagens aéreas, hospedagem e alimentação durante os dias da
competição para os atletas e comissão técnica. O evento será
realizado na cidade do Rio de Janeiro.
O Campeonato Internacional será realizado em Praga na Republica
Checa e será necessária a aquisição de passagens áreas e
hospedagem para os atletas e comissão técnica durante os dias de
competição. A alimentação será oferecida pela entidade organizadora
do evento.
(...)

4) Metodologia
Todas as inscrições para os amistosos, torneios, Campeonato
Brasileiro e Internacional serão custeados pelo próprio executor, não
sendo necessário pleitear esse recurso no Minas Olímpica Incentivo
ao Esporte.
Em relação aos recursos humanos será necessária a contratação da
comissão técnica que será composta por:
2 treinadores (responsáveis pelo planejamento e treinamento da
equipe durante todo o período do projeto),
1 auxiliar técnico (responsável por auxiliar os treinadores na execução
dos treinamentos)
3 preparadores físicos (responsáveis pela preparação e
acompanhamento físico dos atletas)
1 fisioterapeuta (responsável pelo acompanhamento e suporte à
equipe durante os treinamentos e viagens)
(...)

4) Metodologia
Fases de execução do projeto:
- Primeiro mês: Contratação dos profissionais membros da
comissão técnica.
- Segundo ao quinto mês: treinamento intensificado e
preparação física.
- Sexto ao oitavo mês: treinamento e participação em amistosos
e torneios.
- Nono ao décimo mês: treinamento intensificado e preparação
física.
- Décimo primeiro e décimo segundo mês: treinamento e
participação no Campeonato Brasileiro e Campeonato
Internacional.

5) Período de execução do projeto
12 meses

6) Público-alvo?
a) População mineira.
b) Praticantes de boxe de Minas Gerais.
c) Atletas da categoria Peso Médio da Associação de fomento ao
Boxe de Minas Gerais

6) Público-alvo?
a) População mineira.

Necessário especificar o público.

b) Praticantes de boxe de Minas Gerais.Esta descrição só seria adequada se
fossem atendidos todos os
praticantes de boxe, de todas as
cidades de MG e em todas as
categorias. Não é o caso.

c) Atletas da categoria Peso Médio da Associação de fomento ao
Boxe de Minas Gerais

7) Nº de Beneficiados:
30 atletas.

8) Metas?
a) - Proporcionar condições para que os atletas participem de
competições de nível nacional e regional.
- Participar de torneios regionais da modalidade.
b) - Preparar 30 atletas em treinamentos quatro vezes por
semana com 2 horas de duração.
- Participar com 20 atletas no Campeonato Brasileiro da
categoria Peso Médio
- Participar com 15 atletas no Campeonato Internacional da
Competição.

8) Metas?
c) - Resultado campeonato brasileiro
- Treinamento atletas
- Resultado Campeonato Internacional.

8) Metas?
a) - Proporcionar condições para que os Como
atletas
de
seráparticipem
mensurada a condição
para participação em competições?
competições de nível nacional e regional.
Torneios regionais não são a
- Participar de torneios regionais da modalidade.
principal entrega do projeto –
Campeonatos Brasileiro e
Internacional. Incluir nº
quatroparticipantes.
vezes por

b) - Preparar 30 atletas em treinamentos
semana com 2 horas de duração.
- Participar com 20 atletas no Campeonato Brasileiro da
categoria Peso Médio
- Participar com 15 atletas no Campeonato Internacional da
Competição.

c) - Resultado campeonato brasileiro
O que será apresentado e
- Treinamento atletas
comprovado? Qual o resultado dos
- Resultado Campeonato Internacional. campeonatos a ser alcançado?

8.1) Metas - comprovação
Descrição da Meta
Preparar 30 atletas em treinamentos
quatro vezes por semana com 2 horas
de duração.
Participar com 20 atletas no
Campeonato Brasileiro da categoria
Peso Médio
Participar com 15 atletas no
Campeonato Internacional da
Competição.

Documentos Comprobatórios
Lista de presença com data e horário
dos treinamentos
Fotos dos treinamentos
Comprovante de inscrição e
resultado dos atletas na competição
emitido pela Confederação brasileira
de boxe.
Comprovante de inscrição e
resultado dos atletas na competição
emitida pela Confederação
internacional boxe.

9) Despesas
Tipo de Despesa: Incentivo
Nome da despesa: Protetor bucal
Descrição: Protetor fabricado em material resistente e de alta durabilidade,
transparente em etil vinil e acetato injetado.
Unidade: unidade
Valor Unitário: R$ 22
Quantidade: 50
Valor total: R$ 1.100,00

Dúvidas?

Finalizando o Seminário...
Assinatura
lista de
presença

+

Entrega do
questionário
de avaliação
do evento

=

Certificado de
participação

A equipe da SETES está a disposição para esclarecer
todas as dúvidas através dos seguintes contatos:
Sites:
www.esportes.mg.gov.br
www.incentivo.esportes.mg.gov.br
Telefones:
(31) 3915-4668/4684/4689/4686/4731
Email:
incentivo@esportes.mg.gov.br

