
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE 

 

NOME DO PROJETO ESPORTIVO: Juiz de Fora Vôlei ano II – equipe Multiprofissional e 

núcleos de formação 

RUBRICA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO EXECUTOR:  

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. Relatório de impacto: Deverá ser apresentado um relatório de impacto em cada uma das 

Prestações de Contas Parciais e Finais, evidenciando as atividades ocorridas no período. 

 
Executor Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer 

CNPJ 23.179.643/0001-40 

Nº do Projeto 2018.03.0024 

Nome do Projeto Juiz de Fora Vôlei ano II – equipe Multiprofissional e núcleos de 

formação 

 

APRESENTAÇÃO DA REALIDADE DO LOCAL E PÚBLICO ALVO ANTES DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

Até 2018, a ASEPEL (Associação de ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer) tinha 

inúmeras dificuldades e incertezas para a manutenção de seu projeto de vôlei em 

função principalmente da escassez de recursos financeiros.  A partir de meados de 

2018, com o início da execução do projeto através da Lei de Incentivo Estadual, o 

projeto atingiu um novo status por ter a certeza de poder dar continuidade a suas 

atividades por poder contratar profissionais especializados para comandar o 

processo de treinamentos e jogos.  

 

Uma importante evolução do projeto desenvolvido de agosto de 2018 até julho de 

2019 para o atual que se iniciou em dezembro de 2019, foi a inclusão para dentro do 

RELATÓRIO DE IMPACTO DO PROJETO ESPORTIVO 

 

Descrever a realidade esportiva e social do público alvo do Projeto Esportivo antes da realização 

do Projeto, podendo ser apresentado para corroborar as informações dados de pesquisas, 

levantamentos, tabelas e gráficos, conforme o caso, especialmente os dados levantados pelo 

próprio Executor no momento da captação de beneficiários. 
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projeto de 4 núcleos de iniciação ao voleibol com aulas gratuitas de vôlei em escolas 

públicas de Juiz de fora. 

 

Alguns resultados importantes: 

 

• Número de crianças atendidas pelo Projeto 

Antes de 2018 –  20  (vinte) 

2018\19 – 120 (cento e vinte) 

Atual  - 150  (cento e cinquenta) 

 

• Número de profissionais do Projeto 

Antes de 2018 – 4   (quatro) 

2018\19 – 8 (oito) 

Atual  -  8 (oito) 

Obs: com inserção de um professor específicos para os núcleos de iniciação 

 

Situação de jogos da equipe 

Antes de 2018 –  incerteza de participar 

2018\19 – 3 (três) vitórias na fase classificatória da Superliga B e 1 título 

Atual  - 4 (quatro) vitórias na fase classificatória da Superliga B e 2 títulos 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatar cada uma das atividades desenvolvidas no Projeto Esportivo, como treinamentos, 

viagens, recreações, festivais, encontros, reuniões com pais e com a comunidade, atendimento 

psicológico, pedagógico, entre outros.  

 

Observações:  

 

1. Para cada uma das atividades, inserir quais foram os profissionais envolvidos. 

2. Para cada uma das atividades, inserir informações como data, local e participantes das 

atividades. 

3. Devem ser inseridas atividades para cada um dos profissionais contratados pelo Projeto 

Esportivo. 
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Atividade Datas Profissionais 

envolvidos 

Local 

Treinamentos da 

equipe 

20\12\2019 a 14\03\2020 Coordenador, 

treinador, auxiliar 

técnico, estatístico, 

fisioterapeuta, 

preparador físico, 

psicólogo 

UFJF 

II Copa da 

Amizade 

21\12\2019 TODOS UFJF 

II Copa Trade 17 a 19\01\2020 TODOS UFJF 

Jogos Superliga B 

em JF 

JF vôlei x Guarulhos – 23\01\20 

JF Vôlei x São José 08\02\20 

JF Vôlei x Uberlândia 15\02\20 

JF Vôlei x Anápolis – 20\02\20 

 

TODOS UFJF 

Jogos Superliga B 

fora da cidade 

Canoas x JF Vôlei – 01\02\2020 

Brasília x JF vôlei – 29\02\20 

Lavras x JF Vôlei – 05\03\20 

Treinador, 

auxiliar técnico, 

preparador físico 

UFJF 

Aulas dos projetos 

de iniciação ao 

vôlei 

20\12\2019 a 14\03\2020 Coordenador, 

professor de 

projetos, psicóloga 

Escolas 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro dos resultados alcançados pelo projeto, podemos destacar: 

(Período de execução – 20\11\2019 a 15\03\2020, sendo que as atividades se 

iniciaram em 20\12\2019 e foram suspensas em 20\03\2020 em função da Pandemia 

do COVID-19) 

 

1-Atendimento a 150 crianças de 10 a 14 anos nos 4 (quatro) núcleos de iniciação ao 

volei nas escolas públicas de Juiz de Fora 

2- interação de vários alunos dos núcleos com a equipe principal com a participação 

das crianças nos jogos da equipe 

3- aumento do índice de permanência dos alunos dos núcleos 

4- participação da equipe em 3 competições (Copa da Amizade, copa trade e 

Superliga B), conquistando 2 títulos 

5- melhoria na campanha da fase classificatória da Superliga B em relação a 2019.  

6- melhoria nos índices estatísticos técnicos e táticos da equipe principal. 

 
 

 

Juiz de fora, 20 de Março. de 2020. 

 

 

 

Assinatura do representante legal do EXECUTOR 

Apresentar os resultados qualitativos e quantitativos alcançados a partir das atividades 

desenvolvidas, apresentando dados recolhidos pelo Executor ao longo do Projeto, por exemplo, 

diminuição da taxa de ocorrências escolares, evolução em termos de análise psicológica, 

melhora de comportamento, melhora dos índices de saúde, melhora no desempenho esportivo, 

resultados e marcas em campeonatos entre outros.  

 

Descrever também os desafios e as dificuldades encontradas ao longo do processo, os aspectos a 

serem melhorados e melhor considerados pelo Executor nas próximas ações bem como os 

avanços alcançados. 

 

Observação: o Executor pode optar por aplicar pesquisas de satisfação aos beneficiários, e 

apresentar resultados das pesquisas de satisfação realizadas de forma tabulada. 


