
 1 

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 

 

Nome da Entidade Universidade Federal de Lavras 

CNPJ 22078679000174 

Endereço Campus Universitário da Ufla, Lavras – Minas Gerais  

Telefone 35 – 3892 5264 

CEP 37200 - 000 

E-mail ascom@reitoria.ufla.br 

UG Recebedora Universidade Federal de Lavras 

UG Gestão Universidade Federal de Lavras 

Dirigente da Entidade Antônio Nazareno Guimarães Mendes 

Cargo Reitor 

RG M1127493 SSP/MG 

CPF 263.126.896-20 

Telefone Fixo 35 – 3829 1122 

Telefone Celular 35 – 9207 0708 

Responsável Técnico pelo Projeto Fernando Roberto de Oliveira 

Telefone Fixo 35 – 3829 5134 

Telefone Celular 35 – 9132 9727 

E-mails 
deoliveirafr@hotmail.com 

deoliveirafr@def.ufla.br 

 

 

2. HISTÓRICO DA ENTIDADE PROPONENTE 

2.1. Características da Entidade Proponente: 

A Universidade Federal de Lavras vem desempenhando um papel fundamental ao longo de décadas no desporto 

universitário. São 74 anos desenvolvendo programas e parcerias para a comunidade acadêmica. Hoje a UFLA é 

referência no planejamento e gestão do desporto universitário, sendo reconhecida pela Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário - CBDU como uma das instituições públicas mais bem estruturadas. 

Um dos principais programas do esporte na universidade é a parceria com a Liga Esportiva da Universidade 

Federal de Lavras – LEUFLA onde são disponibilizadas 45 bolsas no valor de R$ 300 sendo distribuídas para 

atletas e monitores universitários, 150 bolsas alimentação para os alunos que fazem parte das modalidades 

esportivas da universidade, onde estes têm livre acesso ao restaurante universitário. Além do programa de bolsas a 

UFLA disponibiliza um recurso de R$ 70 mil reais que são distribuídos entre transporte, inscrição e auxílios para 

as competições. 

A UFLA também desenvolve um importante papel social no município de Lavras e região. O projeto CRIA 

LAVRAS é uma parceria entre a Universidade Federal de Lavras, Prefeitura de Lavras e Secretaria Estadual de 

Esportes e Juventude de Minas Gerais. Em 2010 foram atendidas mais de 1.200 crianças na região com idade 

entre 12 e 18 anos, sendo que 60 foram selecionadas para competições de alto rendimento, obtendo resultados 

expressivos no Brasil e exterior. 

Em pouco mais de um ano a equipe já coleciona nove medalhas em campeonatos brasileiros e uma no 
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campeonato sul-americano. Foram 415 pódios conquistados somente em 2010; sete de seus atletas são integrantes 

do Programa Bolsa-Atleta, financiado pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; e 17 atletas estão no 

ranking de melhores do país em suas categorias. A base do projeto é o atletismo, mas as crianças também têm 

aulas de esportes coletivos, ministradas por uma professora de educação física cedida pela Prefeitura Municipal 

de Lavras; Kung Fu; e jogos esportivos. 

Para frequentar o projeto, as crianças precisam ter boas notas na escola. Para isso, além das aulas de esporte, os 

atletas têm aulas de reforço escolar com estudantes da UFLA. Foi comprovado que o índice de reprovação escolar 

foi reduzido em 50%. 

A Universidade Federal de Lavras é atualmente classificada pelo Índice Geral de Curso - IGC como a 3º melhor 

Instituição de Ensino Superior do país. 

 

2.2. Características da Localidade 

Lavras está situada no ponto de confluência entre o sul e oeste de Minas Gerais, a uma altitude média de 900 m, 

com uma população aproximada de 93.000 habitantes. Conhecida como “Terra dos Ipês e das Escolas”, Lavras 

possui 4 instituições de ensino superior. 

 

Além de oferecer condições climáticas excelentes, a cidade dispõe de todos os recursos indispensáveis a um 

moderno centro urbano. É dotada de bons hotéis, rede hospitalar, comércio, shopping, diversos clubes sociais e 

esportivos, entre eles o Centro Esportivo da UFLA, com capacidade para 40.000 pessoas e o Ginásio no campus 

universitário, com capacidade para 4.000 pessoas. 

 

A cidade localiza-se a 230 km de Belo Horizonte, 370 km de São Paulo e 420 km do Rio de Janeiro, e fica 

próxima ao Circuito das Águas e das cidades históricas de Minas Gerais, entre elas: São João Del Rey, Tiradentes 

e Carrancas. 

 

Sua população escolar, cerca de 20.000 estudantes, frequenta uma rede de aproximadamente duas dezenas de 

estabelecimentos de ensino, dos quais quatro de nível superior: UFLA, Unilavras, Instituto Presbiteriano 

GAMMON e Instituto Adventista de Ensino de Minas Gerais..  

 

A produção agropecuária está representada por diversas culturas, especialmente a do café, e por um dos melhores 

rebanhos de gado leiteiro do Estado. O setor industrial encontra-se em ritmo de expansão, graças às condições 

favoráveis de que a cidade dispõe. Como pontos de recreação, destacam-se a Fundação Abraham Kasinski (Poço 

Bonito), Usina Hidrelétrica do Funil, Clube Campestre, Lavras Tênis Clube, Camargos Iate Clube e Usina de 

Itutinga. Destacam-se, ainda, a igreja do Rosário e o museu Bi Moreira como atrações históricas. 

O município de Lavras possuiu atualmente um Índice de Desenvolvimento Humano em 0,819 ocupando a 298º 

colocação entre os municípios brasileiros com melhor índice. O crescimento além do previsto no Índice de 

Desenvolvimento da Educação da Educação Básica – IDEB de 5.3 estabelecendo uma proficiência adequada de 

5.74. 

 

2.3. Capacidade Técnica (Experiências da Entidade Proponente) 

O projeto de desporto universitário coordenado pela Liga Esportiva da Universidade Federal de Lavras - Leufla 

vem obtendo excelentes resultados, contando com a participação de mais de 300 discentes da universidade. As 

atividades são distribuídas em 20 modalidades esportivas onde contam com o apoio técnico de treinadores e 

monitores.  

Cada modalidade tem uma carga horária de 12 horas semanais, sendo 6 horas destinadas aos treinamentos e as 

outras 6 horas para o condicionamento físico realizado nas duas academias da universidade. 

O projeto Caça Talentos vem desenvolvendo um importante papel na formação cultural da universidade. Toda 

semana ocorre na cantina central do campus universitário a apresentação de jovens talentos, sendo oferecido 

também o palco livre para aqueles que desejarem de maneira espontânea apresentar seus dons artísticos. Outros 

projetos culturais como o teatro, amostra de filmes e dança, são oferecidos à comunidade acadêmica. 

Atualmente é oferecido um curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. As 
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aulas são ministradas pelos discentes da universidade por meio do programa de tutoria. 

A Universidade Federal de Lavras através do REUNI vêm ampliando os espaços esportivos da universidade. 

Contamos com dois centros poliesportivos no campus, sendo o primeiro no Departamento de Educação Física, 

que possui dois ginásios cobertos, pista de atletismo e um estádio de futebol, com capacidade para 12 mil pessoas. 

O segundo centro está localizado no Centro de Integração Universitária – CIUNI, que conta com piscina, quadra 

olímpica de vôlei de praia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta e duas quadras de peteca.  

Já na parte operacional a universidade conta 45 monitores voltados para o desporto universitário mais 12 

monitores voltados para administração e execução de projetos esportivos. 

 

3. PROPOSTA  

Implantação de 1 (um) núcleo de Esporte Educacional Universitário, em atendimento à comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de Lavras. 

 

4. PARCERIAS LOCAIS OU OUTROS FINANCIAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU 

MUNICIPAIS PARA O MESMO PROJETO. 

Indicar as entidades que irão atuar como parceiras no desenvolvimento do projeto: 

 

Entidade 

Esfera 

(Federal/Estadual/M

unicipal/Privada) 

Ação(ões) do Projeto a ser(em) 

desenvolvida(s) por meio desta Parceria 

1. Associação Acadêmica de 

Esportes/LEUFLA. 

Privada Disponibilização de pessoal técnico 

especializado em Desporto Universitário e 

materiais esportivos.  

 

 

5. ESTRATÉGIAS PARA A SUSTENTABILIDADE 

A execução de programa e parcerias desenvolvidas ao logo de 74 anos no Desporto Universitário da comunidade 

acadêmica mostra que a administração da universidade tem ao longo destes anos, desenvolvido um papel 

sustentável na política esportiva.  

Desde a fundação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário as seleções da universidade vêm 

participando das competições realizadas pela CBDU. O ciclo universitário dos discentes que em média dura 5 

anos foi renovado por aproximadamente 15 vezes, tendo sido contínuo desde o seu início. 

A implantação do PST Universitário vem reforçar ainda mais o desenvolvimento deste projeto. Sabemos que a 

profissionalização dos estudantes de educação física durante a sua formação é algo extremamente favorável em 

sua carreia, podendo este estudante futuramente tornar-se um coordenador pedagógico do programa iniciado na 

base de sua formação. 

Esta formação profissional já vem sendo realizada onde contamos com diversos professores e treinadores que 

passaram pela Universidade federal de Lavras, garantido assim a continuidade dos projetos desenvolvidos na 

universidade.  

 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS 

Descrever objetivamente o público-alvo que será beneficiado diretamente com as atividades oferecidas pelo 

projeto, bem como os beneficiados indiretos, observando os seguintes aspectos: 

a) Identificação dos beneficiados por gênero: 150 mulheres e 150 homens. 

b) Faixa Etária: 17 a 24 anos. 
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c) Quantidade de beneficiados no projeto: 300 

d) Situação social e econômica em que se encontram: Medianamente com renda até 2 salários mínimos. Classe 

C. 

e) Número de familiares atendidos indiretamente (se for o caso): 

f) Outros aspectos específicos da Região: Região movida pelo setor rural e com grandes centros universitários. 

 

6.1. Critérios para seleção dos beneficiados: 

O critério técnico esportivo será utilizado para a seleção dos beneficiados. Com base neste critério serão adotados 

diferentes níveis de trabalho para o desenvolvimento do discente na respectiva modalidade. A diferenciação destes 

níveis será um fator essencial para que todos possam caminhar no mesmo nível técnico, sendo este alcançado há 

certo prazo. 

A seleção dos beneficiados será aberta a toda comunidade acadêmica, onde todos terão o direito igual de 

participar das seletivas. Caso haja uma demanda maior do que a prevista no PST Universitário a universidade 

estará, em contra partida, disponibilizando um número maior de vagas.  

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA 

O projeto proposto será de 26 (vinte e seis) meses, sendo que nos 04 (quatro) meses iniciais a entidade 

promoverá toda a estruturação necessária ao desenvolvimento do Projeto, 21 (vinte e um) meses de efetivo 

atendimento e 1 (um) mês de recesso.  

 

8. ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS 

O Programa Segundo Tempo estabelece que o Núcleo é caracterizado pela composição de um grupo de 100 

crianças e adolescentes que, sob orientação de profissionais e monitores, desenvolvem atividades esportivas e 

complementares, no contraturno escolar, em espaço físico específico. 

 

8.1. Espaço Físico 

Segue a listagem dos espaços físicos disponibilizados ao PST Universitário: 

Estádio de Futebol e pista de atletismo da UFLA 

 

Capacidade: 30 mil pessoas. 

Instalações: 2 cabines para rádio e televisão  – Refletores  – Cadeiras especiais – 2 Vestiário – Pista de atletismo 

– 4 Banheiros – 1Bar – 1 Almoxarifado – Bebedouros – Rampa para acesso de veículos. 

Quantidade de beneficiados: 110 
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Modalidades: Atletismo – Futebol - Rugby 

 

Ginásio G1 da UFLA 

 

Capacidade: 4 mil pessoas. 

Instalações: 2 Vestiário – 4 Banheiros – 3 Almoxarifados – 2 Bebedouros – Rampa para acesso de veículos – 

Acesso frontal e lateral – Área administrativa. 

Quantidade de beneficiados: 60 

Modalidades: Futsal – Handebol 

 

Ginásio G2 da UFLA 
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Capacidade: 1 mil pessoas. 

Instalações: 2 Vestiário – 2 Banheiros – 1 Almoxarifado – 1 Bebedouro – Acesso frontal e lateral. 

Quantidade de beneficiados: 60 

Modalidades: Vôlei – Basquete 

 

Piscina da UFLA 

 

Instalações: 2 Vestiário – 2 Banheiros – 1 Almoxarifado – 1 Bebedouro – Acesso por escada e rampa. 

Quantidade de beneficiados: 30 

Modalidades: Natação. 

 

Quadra de Vôlei de Areia da UFLA 

 

Instalações: 2 Vestiário – 2 Banheiros – 1 Almoxarifado – 1 Bebedouro – Acesso por rampa. 
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Quantidade de beneficiados: 20 

Modalidades: Vôlei de Areia. 

 

Sala de Ginástica Aeróbica 

 

Instalações: 2 Vestiário – 1 Almoxarifado – 1 Bebedouro – Acesso por escada e rampa. 

Quantidade de beneficiados: 20 

Modalidades: Ginástica Aeróbica. 

 

Núcleo Nome do Local Endereço do Espaço Físico/Núcleo 
Número de 

Beneficiados 

1 Campus UFLA Campus UFLA – Lavras – Minas Gerais 300 

TOTAL 300 

 

9. PESSOAL 

Para o adequado desenvolvimento das atividades e o regular funcionamento do projeto, será assegurada à 

participação dos profissionais, conforme estabelecido a seguir. 

Cumpre destacar que os valores de referência dos Recursos Humanos envolvidos no projeto estão de acordo com 

as Diretrizes do PST. 

 

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/ UNIVERSITÁRIO 

Recursos Humanos Quantidade Carga Horária Meses de Atuação 

Coordenador-Geral/Pedagógico  01 20h/semanais 26 

Monitor de Atividade Esportiva 03 20h/semanais 23 

 

Em contrapartida a Universidade Federal de Lavras estará disponibilizando 25 bolsistas do programa 

Bolsa Esporte coordenado pela Liga Esportiva da UFLA – LEUFLA em auxílio ao PST Universitário.  

 

Critérios de Seleção: Os processos seletivos da equipe técnica do Programa Segundo Tempo, os quais terão 
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como premissas à quantidade, à qualificação e às atribuições contidas no Manual de Diretrizes do PST, 

obedecerão aos seguintes critérios: 

Para Coordenador–Geral/Pedagógico: Profissional de nível superior da área de Educação Física ou Esporte, 

com experiência comprovada em Gestão e/ou Administração de Projetos Esportivo-Educacionais, currículo e 

entrevista. 

Para Monitor de atividade esportiva: Ser estudante de graduação ou pós-graduação regulamente matriculado 

no curso de educação física ou esporte na UFLA, que já tenha cursado o correspondente à primeira metade do 

curso, principalmente as disciplinas que irá trabalhar. Currículo e entrevista. 

 

10. ATIVIDADES ESPORTIVAS  

10.1 Modalidades Esportivas  

As atividades esportivas oferecidas no Programa Segundo Tempo terão caráter educacional, tendo como objetivo 

o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, de forma a favorecer a consciência de seu próprio corpo, 

explorar seus limites, aumentar as suas potencialidades, desenvolver seu espírito de solidariedade, de cooperação 

mútua e de respeito pelo coletivo. Serão oferecidas no mínimo 2 (duas) modalidades coletivas e 1 (uma) 

individual, por núcleo, bem como serão desenvolvidas 3 (três) vezes na semana, com 2 (duas) horas diárias, 

conforme Diretrizes do Programa Segundo Tempo. 

a) Modalidades Coletivas:  

Atletismo: Oferecido todos os dias da semana, de forma que o beneficiado terá a escolha de no mínimo três dias 

da semana para a prática esportiva da modalidade. As atividades serão desenvolvidas no Estádio da Universidade 

e em eventuais vias do campus universitário. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de 

competições do desporto universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 40 

Futebol: Oferecido três vezes na semana com dois treinos noturnos e um diurno. As atividades serão 

desenvolvidas no estádio da universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de 

competições do desporto universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 35 

 

Rugby: Oferecido três vezes na semana com dois treinos noturnos e um diurno. As atividades serão 

desenvolvidas no Estádio da Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de 

competições do desporto universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 35 

 

Futsal: Oferecido durante todos os dias da semana, com dois treinos noturnos e três diurnos. O beneficiado terá a 

escolha de no mínimo três dias da semana para a prática esportiva da modalidade. As atividades serão 

desenvolvidas no Ginásio G1 da Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de 

competições do desporto universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 30 

 

Handebol: Oferecido três vezes na semana no período noturno. As atividades serão desenvolvidas no Ginásio G1 

da Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de competições do desporto 

universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – 

CBDU. 

Número de beneficiados: 30 
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Basquete: Oferecido três vezes na semana no período noturno. As atividades serão desenvolvidas no Ginásio G2 

da Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de competições do desporto 

universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – 

CBDU. 

Número de beneficiados: 30 

 

Vôlei: Oferecido três vezes na semana no período noturno. As atividades serão desenvolvidas no Ginásio G2 da 

Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de competições do desporto 

universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – 

CBDU. 

Número de beneficiados: 30 

 

Vôlei de Areia: Oferecido três vezes na semana no período diurno. As atividades serão desenvolvidas na Quadra 

de Vôlei de Areia da Universidade. Os atletas universitários serão estimulados a participarem de competições do 

desporto universitário, principalmente àqueles promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto 

Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 20 

 

a) Modalidades Individuais:  

Natação: Oferecido durante todos os dias da semana no período diurno e noturno, de forma que o beneficiado 

terá a escolha de no mínimo três dias da semana para a prática esportiva da modalidade. Os atletas universitários 

serão estimulados a participarem de competições do desporto universitário, principalmente àqueles promovidos 

pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 30 

 

Ginástica Aeróbica: Oferecido durante todos os dias da semana no período diurno e noturno, de forma que o 

beneficiado terá a escolha de no mínimo três dias da semana para a prática esportiva da modalidade. Os atletas 

universitários serão estimulados a participarem de competições do desporto universitário, principalmente àqueles 

promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. 

Número de beneficiados: 20 

 

PARA PST/ UNIVERSITÁRIO 

10.2. Materiais Esportivos 

O Ministério do Esporte, além do encaminhamento de uniformes para os beneficiados e profissionais,  repassará o 

aporte financeiro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fins de aquisição de equipamentos e materiais esportivos 

e suplementares de forma a atender plenamente as atividades esportivas, o desenvolvimento das atividades 

diferenciadas (eventos esportivos e culturais), pequenos reparos que se façam necessários nos espaços físicos, 

bem como outras ações que venham a ser relevantes para o Projeto e indicadas a seguir: 

 

Materiais previstos para a aquisição  

1. Bolas de basquete, futebol, futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia e Rugby. 

 

2. Equipamentos para o atletismo como disco, dardo, peso e martelo. 

 

3. Equipamentos para o atletismo como disco, dardo, peso e martelo. 
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11. DIVULGAÇÃO 

Compete à entidade Proponente garantir a identificação dos locais de funcionamento dos núcleos, por meio de 

placas, banners, faixas ou outra forma similar observando-se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação de 

Marcas do Segundo Tempo, disponibilizado no Portal do Ministério do Esporte 

www.esporte.gov.br/segundotempo. Tais despesas estão detalhadamente apresentadas no Plano de Trabalho, parte 

integrante do projeto.    

 

12.  CAPACITAÇÃO 

O Programa Segundo Tempo, visando o bom funcionamento dos núcleos, disponibiliza às entidades parceiras 

Cursos de Capacitação voltado para os Recursos Humanos envolvidos no Projeto, com informações pertinentes a 

implementação dos núcleos, procedimentos administrativos e pedagógicos. Estes serão ministrados após a 

formalização da parceria, seguindo cronograma regionalizado e o Manual de Diretrizes do Programa, sendo a 

Entidade Proponente contatada pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social/ME para 

participação no mesmo, quando for o momento. 

 

13. ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento das ações se dará através de visitas in loco semestrais realizadas por um avaliador designado 

pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, também através dos relatórios semestrais 

elaborados pela coordenação do Núcleo, bem como por relatório anual da Entidade de Controle Social da 

comunidade onde o projeto se localiza (indicada pela proponente).  

 

14. RESULTADOS ESPERADOS  

a) Melhoria no convívio e na integração social dos participantes; 

b) Melhoria da auto-estima dos participantes; 

c) Melhoria das capacidades e habilidades motoras dos participantes; 

d) Melhoria das condições de saúde dos participantes; 

e) Aumento do número de praticantes de atividades esportivas educacionais;  

f) Melhoria da qualificação de professores e estagiários de educação física pedagogia ou esporte envolvidos; 

g) Melhoria no desempenho educacional do discente.  

 

15. DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES: 

 

Especificação Concedente Proponente  

Material Esportivo  X - 

Recursos Humanos  X  

Uniformes X  

Divulgação - X 

 

16. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PELA ENTIDADE PROPONENTE 

16.1. Acompanhamento do Projeto pela proponente 

O controle da implementação, execução e avaliação das ações do Projeto tem como foco o desempenho dos 

../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configurações%20locais/Temp/www.esporte.gov.br/segundotempo
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objetivos propostos (metas identificadas anteriormente), tendo em vista possibilitar uma avaliação do alcance dos 

resultados esperados e da utilização adequada dos recursos financeiros alocados. 

 

Instrumentos utilizados no acompanhamento do projeto:  

Confecção do relatório do projeto contendo frequência, interesse e avaliação do material, instrutores e 

coordenação, lista de frequência, registro fotográfico, pesquisas e estudos específicos, reuniões semanais entre o 

coordenador pedagógico e monitores, diagnóstico Participativo, Visitas técnicas, produção de relatório durante o 

processo de execução do projeto, identificação e fortalecimento dos atores sociais, articulação dos parceiros 

potenciais. 

 

16.2. Indicação da Entidade de Controle Social 

Em atendimento aos princípios da Governança e da Governabilidade, na perspectiva da democracia representativa 

e participativa, destacada pela Constituição Federal de 1988, que incorporou a participação da comunidade na 

gestão das políticas públicas (art. 194, VII, art. 198, III; art. 206, VI; art. 227, parágrafo 7), por meio de 

mecanismos de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 

Lazer e Inclusão Social, estabelece a obrigatoriedade de indicação de uma Entidade de Controle Social para 

acompanhar as atividades dos Projetos formalizados com cada uma das Entidades Parceiras, qual seja: 

Indicar a Entidade de Controle Social com base nas informações a seguir: 

a) Nome da Entidade: 

b) CNPJ: 

c) Nome do Dirigente: 

d) Endereço: 

e) Telefones: 

f) E-mails: 

h) Justificativa para a Indicação: 

A indicação da Entidade de Controle Social pela Entidade Parceira deve considerar os seguintes itens no processo 

de seleção e indicação: 

a) Não serão aceitas indicações cujo Dirigente da Entidade de Controle Social ou a própria entidade tenha ligação 

de parentesco ou vinculação com o Dirigente da Entidade proponente ou com a própria entidade proponente; 

b) Área de abrangência da Entidade de Controle Social deverá ser correspondente à área de abrangência do 

projeto; 

c) Deverá ser indicada pelo Proponente, preferencialmente entidade (Estadual ou Municipal) legalmente 

constituída a pelo menos 01 (um) ano, de natureza esportiva, educacional, de assistência social ou de áreas afins. 

Exemplos: Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Liga Municipal de Esportes, dentre outros. 

 

17. ANEXOS 

Incluir anexo ao Projeto Técnico a seguinte documentação: 

a) Cópia do RG e CPF do Reitor ou Responsável Legal pela Universidade; e 

b) Cópia do Instrumento de Nomeação e Posse do Reitor ou Responsável Legal pela Universidade. 


