Campinas, 05 de Maio de 2020.

À Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte

Ref.: Complementação da prestação de contas FINAL do projeto Futuro Olímpico IVCL, SLIE nº
1611602-04, processo nº 58000.010569/2016-39

O INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 09.352.830/000152, com sede na Rua João Simões da Fonseca, nº 42, Residencial Barão do Café 4, Campinas/SP
– CEP: 13085-050, aqui representado nos termos de seu Estatuto Social, vem,
respeitosamente,

perante

essa

Comissão

Técnica,

apresentar

o

RELATÓRIO

DE

CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO, relacionado ao projeto Futuro Olímpico IVCL, SLIE nº
1611602-04, processo nº 58000.010569/2016-39.

De início gostaríamos de ressaltar que desde 2008 o INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE
LIMA vem contribuindo com o desenvolvimento do atletismo na região de Campinas (SP). Ao
longo desses 8 anos, pudemos oferecer benefícios sociais e esportivos para um grande número
de jovens que sonham em desenvolver suas habilidades técnicas na modalidade e quem sabe
alcançarem um futuro dentro do esporte.

Iniciamos a execução do projeto em maio de 2018, após a captação total do projeto. A
empresa SAMSUNG realizou o aporte total no projeto, confirmando sua confiança no trabalho,
iniciado com a parceria desde o ano de 2011.

O início do projeto contou com a contratação de um coordenador geral, quatro professores de
atletismo, inseridos no sistema de certificação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF)
e uma psicóloga com atuação na área esportiva e social. Assim como já fizemos em anos
anteriores, realizamos uma intensa aproximação com os professores de educação física das
escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas reforçando o trabalho desenvolvido
pelo Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em especial a proposta do projeto “Futuro Olímpico
IVCL”, visando torná-lo conhecido e atrair novos interessados.

Como parte dessa estratégia de divulgação, produzimos alguns materiais impressos para
serem usados nessas visitas, que se tornam fundamentais para o sucesso dessa ação nas
escolas. A parceria com os professores de educação física das escolas públicas é muito
eficiente, sempre recebemos diversas solicitações dos mesmos para levarem seus alunos para
conhecer o IVCL. Muitos relataram que não conseguem desenvolver as atividades físicas
adequadas nas escolas por conta da falta de estrutura (equipamentos) e espaço adequados.
Então, ao encaminhar os alunos para o IVCL, os professores nos informam que nosso trabalho
contribui para o desenvolvimento físico, social e motor dos alunos. Entendemos que o contato
com os professores de Educação Física dessas escolas está abrindo as portas do IVCL para
essas crianças, cumprindo o nosso objetivo de democratizar o atletismo, atingindo cada vez
mais pessoas.

Nos meses de maio e junho, realizamos três Festivais de Atletismo IVCL, na pista de atletismo
do CEAR Campinas. As atividades reuniram mais de 250 participantes de escolas públicas do
município. Durante os testes de seleção foram avaliadas as capacidades Biomotoras, de
resistência (corridas contínuas de 600 metros e 1.000 metros); velocidade (corridas de 50
metros e 300 metros); força de lançamento (arremesso de peso) e impulsão horizontal (salto
em distância parado). Seguindo a proposta de educar através do esporte, nossa única
exigência foi a comprovação das notas e frequências escolares dos participantes.

O presente projeto “Futuro Olímpico IVCL” foi executado no Complexo de Atletismo do Centro
Esportivo de Alto Rendimento (CEAR), em Campinas. O CEAR é uma iniciativa da Prefeitura
Municipal de Campinas, do Governo Federal, do Ministério do Esporte e da iniciativa privada.
Localizado próximo a uma área de ocupações, às margens da Rodovia Anhanguera, o local
conta com uma pista oficial sintética certificada pela IAAF como nível II. Há também uma
arquibancada para duas mil pessoas, sala de musculação, de fisioterapia, vestiários, sala
multiuso, sala de treinadores, almoxarifado e estacionamento. Embora o IVCL ainda não tenha
nenhum participante portador de necessidades especiais, o complexo de atletismo está
equipado com as adaptações necessárias para que todos os indivíduos possam frequentar o
local. Existem dois banheiros adaptados (com barras de apoios nos vasos sanitários e
chuveiros); portões largos e planos de acesso à pista e arquibancada, portas largas no prédio
administrativo e uma linha de ônibus circular que possui veículos adaptados.

As atividades foram ministradas em dois períodos (matutino e vespertino), permitindo que os
60 beneficiados participassem no contra turno da escola. No período matutino realizamos
atividades das 8:30 às 11:30 horas e período vespertino das 14h30 às 17h00, todas as
segundas, quartas e sextas-feiras.

A metodologia do projeto “Futuro Olímpico IVCL” foi estruturada em três fases distintas:
seleção de novos talentos (como citada acima); treinamentos e competições. Para avaliação do
desempenho, foram considerados os resultados em competições e os testes de avaliação da
performance realizados ao final de cada período de treinamento (geral; específico e
competitivo). Também foram realizadas avaliações psicológicas, fisioterápicas e médicas para
análise das condições básicas de saúde dos participantes.

Acreditamos que a metodologia utilizada durantes as aulas têm contribuído para o sucesso do
projeto, abordando atividades lúdicas, cooperativas e de superação. Essa metodologia vem
cumprindo três requisitos básicos da iniciação ao esporte: ser atrativo, acessível e instrutivo.
Isso tem nos ajudado a motivar os participantes, que sempre chegam muito dispostos para as
atividades e saem delas com grande ansiedade para a próxima aula.

Iniciado o período de treinamentos, os integrantes do projeto foram divididos em grupos,
respeitando a idade e o desenvolvimento físico de cada um. Inicialmente foram ensinados
todos os movimentos e gestos motores básicos necessários para um bom desenvolvimento
esportivo e na sequência passamos para os gestos técnicos de cada uma das provas de
atletismo (corrida de velocidade, corrida com barreiras, revezamento, corrida de resistência,
salto, arremesso e lançamento) sempre de maneira lúdica e sem a cobrança de resultados.

Após consolidadas as fases de desporto geral e desporto específico, os participantes passaram
a experimentar suas aptidões e habilidades motoras em situações de competição, seguindo o
calendário dos órgãos responsáveis pelo atletismo brasileiro (Confederação Brasileira de
Atletismo e Federação Paulista de Atletismo).

Durante a realização do projetos, tivemos representantes do IVCL nas seguintes competições:
• 07 e 08/04/18: TORNEIO FPA SUB-20 E ADULTO (c/ combinadas Sub-18, Sub-20 e Adulto)
• 28/04/18: CIRCUITO FPA SUB-12, SUB-14, SUB-16 E SUB-18

• 05/05/18: TORNEIO FPA SUB-18 SUB-20 E ADULTO (ESPECIFICAS)
• 18 a 20/05/18: CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO SUB-18 - CBAT
• 02 e 03/06/18: CAMPEONATOS ESTADUAIS CAIXA DE ATLETISMO SUB-20
• 09 e 10/06/18: TORNEIO FPA SUB-20 E ADULTO ( Heptatlo Sub-18,Sub-20 e Adulto)
• 16/06/18: CIRCUITO FPA SUB-12 SUB-14 SUB-16 E SUB-18
• 22 a 24/06/18: CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO SUB-20 - CBAT
• 04/08/18: TORNEIO FPA SUB-18 SUB-20 E ADULTO
• 05/08/18: CIRCUITO FPA SUB-12 SUB-B14 SUB-16 E SUB-18
• 08 e 09/09/18: CAMPEONATOS ESTADUAIS CAIXA SUB-16 E SUB-18
• 28 a 30/09/18: CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA SUB-16 – CBAT
• 06 a 18/10/2018: JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE - COI
• 20/10/18: CIRCUITO FPA SUB-12 SUB-14 SUB-16 E SUB-18
• 01 a 09/12: Jogos Sul-Americano Escolar – Arequipa (Peru)
• 23/02: Campeonato Sul-Americano de Cross Country – Guayaquil (Equador)
• 16/03/2019: Torneio FPA – São Bernardo do Campo
• 17/03/2019: Copa Brasil de Marcha Atlética – Balneário de Camboriú
• 30/03/2019: Campeonato Mundial de Cross Country - Dinamarca
Podemos destacar os seguintes resultados atléticos atingidos por esse projeto:
- Equipe Vice-campeã do Estadual de Atletismo de sub-16;
- Equipe 2ª colocada no Campeonato Brasileiro Sub-18

Outro importante indicativo do sucesso do trabalho foram as convocações para Seleções
Brasileiras: a atleta Leticia de Almeida Belo conquistou vaga para representar o Brasil nos
Jogos Olímpicos da Juventude, na Argentina; Larissa Serafim Ribeiro se classificou para o
Campeonato Sul-Americano sub-18 e a atleta Nicole Bras Domene se classificou para o
Campeonato Sul-americano escolar.
Tivemos também a Atleta Leticia Belo competindo no Campeonato Mundial de Cross Country e
o treinador Alex Lopes como integrante da equipe brasileira.

Levando em consideração o perfil socioeconômico do participante do projeto, que não pode
arcar com custos de transporte, alimentação e uniformes, oferecemos com os recursos desse
projeto os seguintes benefícios aos participantes: profissionais especializados e certificados
pela Federação Internacional de Atletismo (três professores de atletismo); encargos
trabalhistas decorrentes das contratações dos profissionais citados acima; auxílio transporte
para treinamentos; transporte para competições (fretamento de ônibus para viagens até 300
km); suporte nutricional para treinamentos; alimentação em competições; bolsas auxílio
atleta, uniformes para atletas e comissão técnica e equipamentos esportivos.

Também contamos com a consultoria de uma empresa especializada em gerenciamento de
projeto esportivo incentivado para cuidar da área administrativa e financeira, além da
assessoria contábil. Achamos importante destacar a importância desses serviços para o bom
andamento dos trabalhos e sucesso do projeto.

Como sempre fazemos, antes de produzir os uniformes enviamos os layouts para aprovação
do Ministério do Esporte. Recebemos algumas orientações sobre o uso dos logotipos, por
conta de ser um ano com eleições, essa indefinição atrasou um pouco a produção dos
uniformes do projeto, mas entendemos que trata-se de uma exceção já que em anos
anteriores a aprovação dos layouts sempre ocorreu de forma rápida.

Para garantir que a comissão técnica esteja sempre atualizada, viabilizamos a participação de
dirigentes e profissionais em cursos de reciclagem de conhecimento promovidos por entidades
esportivas ligadas ao atletismo. Entendemos que ao promover esse crescimento profissional
dos professores teremos uma equipe motivada e comprometida com o trabalho. Atualmente o
coordenador do projeto IVCL está participando do Curso Avançado de Gestão do Esporte
(CAGE), promovido pelo Comitê Olímpico. O curso tem duração de um ano e é dividido nos
módulos presenciais, à distância e programa de estágio.

Realizamos ainda diversos eventos complementares, atingindo assim o nosso objetivo de
disponibilizar atividades socioeducativas para todos os participantes, além de trabalhar
princípios necessários para a formação intelectual dos beneficiados. Dentre as ações realizadas
no período, podemos destacar: palestras socioeducativas; palestras para treinadores; ação
para combate à dengue; caminhada ecológica; atividades na piscina; incentivo à prática de
jogos de raciocínio; sessão de cinema, entre outras.

Também cumprimos com a nossa proposta de incentivar o enquadramento e ascensão social
das crianças ao realizar atividades e socioeducativas com os participantes, sempre ressaltando
a importância da escola na formação deles. O ambiente do esporte é saudável e democrático,
permitindo que todos se manifestem de maneira amigável e respeitosa. Quando notamos que
é necessário algum tipo de intervenção de nossos profissionais para contornar qualquer
situação isso é feito e acompanhado pelo coordenador do projeto. Acreditamos que os
professores têm papel fundamental na formação das crianças, muitas vezes sendo referência

para eles. E ficamos gratos por perceber mais uma vez a relação de confiança e respeito entre
os profissionais e os participantes do projeto.

Sabemos que a inserção no ambiente esportivo para muitas dessas crianças será temporária,
já que somente uma pequena parcela dos jovens atendidos pelo projeto se tornarão atletas de
rendimento, e mesmo para os que chegam ao alto rendimento, a carreira dentro do esporte
também se encerra cedo devido às altas exigências dos treinamentos e competições. Desta
forma, compreendemos que paralelamente ao trabalho de formação esportiva realizado pelo
IVCL devemos cuidar para que os nossos jovens continuem investindo nos estudos e na busca
de uma profissão, para que se tornem indivíduos autônomos, críticos e capazes de escolherem
os próprios caminhos a serem trilhados, seja no esporte ou em qualquer outro contexto que
eles escolherem.

Os principais resultados alcançados com o trabalho realizado por meio das atividades lúdicas e
relacionadas à modalidade atletismo foram: importância do prazer na atividade esportiva;
aumento da adesão; motivação / engajamento; criação de um estilo de vida saudável; criação
de um ambiente de socialização; prevenção do abandono da prática esportiva e prevenção da
especialização precoce.

Dentre os aspectos trabalhados pela nossa equipe técnica estão: socialização; cooperação;
autoestima; autoconfiança; noção de regras e limites; cidadania; expressão de sentimentos;
autoconhecimento e identidade do sujeito.

PROJETO NÚCLEO DE APRIMORAMENTO IVCL - METAS QUALITATIVAS
Previsto

Realizado

Tornar o IVCL referência no desenvolvimento Meta atingida = Entidade reconhecida como
de desporto de base no atletismo
Centro de Detecção de Novos Talentos pela
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
- Entidade reconhecida pelos órgãos gestores
da educação pública (DRE) como núcleo
multiplicador de ensino de atletismo escolar
na região de desenvolvimento do projeto.
Qualificar profissionais da área do atletismo

Meta Atingida = Participação do coordenador

do projeto no Curso Avançado de Gestão do
Esporte de Alto Rendimento, promovido pelo
Comitê Olímpico do Brasil.
- Participação de treinador do projeto no
curso
de
capacitação
“Solidariedade
Olímpica” promovido pelo Comitê Olímpico
do Brasil.
Preparar um grupo de atletas para integrar Meta atingida = Através de treinamentos e
equipes profissionais de treinamento e, participações em competições, tivemos:
consequentemente, a seleção brasileira de
- uma atleta convocada para Jogos Olímpicos
atletismo
da Juventude em 2018
- uma atleta no Campeonato Sul-Americano
sub 18 em 2018
- uma atleta no Campeonato Sul-Americano
Escolar 2018;
Proposta de avaliação dos indicadores sócio Meta Atingida = Os principais resultados
alcançados com o trabalho realizado por
emocionais
meio das atividades lúdicas e relacionadas à
modalidade atletismo foram:
- Importância do prazer na atividade
esportiva;
- Aumento da adesão;
- Motivação / engajamento;
- Fortalecimento do vínculo social;
- Criação de um estilo de vida saudável;
- Conscientização e importância da prática do
exercício físico como prevenção de doenças
crônico-degenerativas;
- Criação de um ambiente de socialização;
- Prevenção do abandono da prática
esportiva;
- Conscientização e importância da prática de
reciclagem de materiais diversos;
- Prevenção da especialização precoce.

PROJETO NÚCLEO DE APRIMORAMENTO IVCL - METAS QUANTITATIVAS
Previsto

Realizado

Proporcionar anualmente a 60 atletas a
rotina de treinos da modalidade atletismo,

Meta Atingida = Relação dos 60 atletas
beneficiados em anexo.

selecionando posteriormente os que se
destacarem para integrar a equipe de
rendimento de base do IVCL

Estar entre as 10 melhores equipes do país

Meta Atingida = Trabalho reconhecido pela
Confederação Brasileira de Atletismo e
Federação Paulista de Atletismo na detecção
de jovens talentos.
- Equipe 2ª colocada no Campeonato
Brasileiro sub-18 e sub 16 de Atletismo
- Equipe classificada entre as 3 primeiras do
país em todas as categorias

Classificar 1 atleta entre os 3 primeiros no
Campeonato Brasileiro de Mirins (Sub-16)

Meta Atingida

Classificar 2 atletas entre os 5 primeiros no
Campeonato Brasileiro de Mirins (sub-16)

Meta Atingida =

- Atleta Álvaro Fernando Cruz Neri da Silva,
campeão Brasileiro nos 250m

- Nicole Bras Domene: 3ª nos 75m
- Fernanda Carvalho Nori: 2ª no Revezamento
4x75m

Classificar 1 atleta entre os 3 primeiros Meta Atingida
lugares no Campeonato Brasileiro de
- Izabella Geovana Martins Soldado: 3ª
Menores (sub-18)
colocada nos 400m c/barr;
- Leticia Bello: 1ª colocada nos 2.000m
c/obstáculos
- Leonardo
c/obstáculos
Formas de avaliação

Ferreira:

2º

nos

2.000m

Meta Atingida
- Avaliação do desempenho: além dos
resultados em competições, foram realizados
testes de avaliação da performance ao final
de cada período de treinamento (período
geral, período específico e período

competitivo);
- Avaliação de desempenho escolar:
acompanhadas através da entrega de cópia
dos boletins escolares dos 60 beneficiados;
- Avaliação médica para análise das condições
básicas de saúde dos 60 atletas beneficiados;
- Avaliações fisioterápicas dos 60 atletas
beneficiados;
- Avaliação dos indicadores-sócio emocionais
por meio dos seguintes instrumentos: Autoestima: escala multidimensional de autoestima (EMAE)
Habilidades sociais: sistema de avaliação de
habilidades sociais (social skills rating system)
SSRS-BR

Acreditamos que estamos cumprindo com êxito os objetivos de contribuir para a ampla
formação educacional e cultural de crianças e jovens, utilizando o esporte como meio para
crescimento e desenvolvimento individual e coletivo dos participantes.

Por fim, seguimos trabalhando para manter o IVCL como referência no desenvolvimento do
desporto de base no atletismo brasileiro, valorizando a iniciação ao esporte feita de maneira
lúdica, sem cobrança de resultados e, portanto, muito agradável e saudável para as crianças.
Entendemos que é dessa maneira que devemos conduzir nossas ações com as categorias de
base, visando a continuidade do projeto e consequente descoberta de novos talentos,
contribuindo assim para o crescimento com qualidade do atletismo.

Diante do exposto, o INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA aguarda a análise técnica e
deferimento do presente relatório e mais uma vez, salientamos que o sucesso do projeto só foi
possível pelo apoio e financiamento via Lei de Incentivo ao esporte.

Permanecemos à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura necessário.

Atenciosamente,

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
Vanderlei Cordeiro de Lima
Presidente

