CAMPINAS BASQUETE CLUBE
Fundado em 23.06.2007

CNPJ: 09.398.849/001-30

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FIEC Nº 01/2017

NOME DO PROJETO: CAMPINAS BASQUETE CLUBE: FORTALECENDO O ESPORTE EM
CAMPINAS

LINHA DE AÇÃO: ( ) Participação e Lazer

( ) Esporte de Formação

( x ) Esporte de Rendimento

( ) Paradesporto

MODALIDADE ESPORTIVA: Basquetebol

1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 – Nome da Organização da Sociedade Civil (OSC): CAMPINAS BASQUETE CLUBE

1.2 – Endereço da OSC:
Rua/Avenida: Avenida Francisco Glicério; 641
Bairro: Centro
CEP: 13012-000
Site: https://www.campinasbasquete.com.br
E-mail da OSC: presidente@campinasbasquete.com.br
Telefone da OSC: (19) 21018777
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1.3 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

Número do CNPJ: 09.398.849/0001-30
Data de abertura do CNPJ: 24/10/2007
Atividade econômica principal: 93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
Atividade econômica secundária: 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não
especificada anteriormente

1.4 – Finalidade Estatutária (conforme descrito no Estatuto Social):

I – difundir a pratica do basquetebol entre seus associados.
II – promover eventos esportivos e recreativos internos e externos, de caráter
amadorístico, para alunos e funcionários do CBC.
III – participar de eventos esportivos em âmbito municipal, estadual, nacional e
internacional;
IV – apoiar, valorizar e difundir o basquetebol como manifestação cultural;
V – inclusão social e formação de cidadãos pela prática desportiva do basquetebol;
VI – implementação, prática e ensino do basquetebol;
VII – promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam
respeito aos esportes em geral ou, especificamente, ao basquetebol;
VIII – prática do basquetebol nas manifestações do desporto educacional, de
participação, de rendimento e de formação;
IX – promoção da cultura, tendo a manifestação esportiva como patrimônio cultural;
X – promoção do direito constitucional de acesso ao desporto;
XI – promoção da assistência social;
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XII – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e
de outros valores universais;
XIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza por meio
da prática do basquetebol.

1.5 – Vigência do mandato da diretoria atual:

14/06/2017 até 13/06/2019

1.6 – Dados do Presidente da OSC:

Nome do presidente: Rogério Duarte Fernandes
RG: 16.331.599
CPF: 108.143.088-56
Endereço residencial: Rua Romilda Aparecida Cruz, 627 - Residencial Jatibela,
Campinas - SP
Telefone do presidente (celular e fixo): (19) 981112227 e (19) 21018777
E-mail do presidente: rogerio@leonpark.com.br

1.7 – Responsável Técnico das Atividades:

Nome completo: FLAVIO ROBERTO CARUCIO
RG: 27.281.023-X
CPF: 280.470.598-66
Número do registro profissional (CREFI): 15637-G/SP
Validade do CREFI: 05/06/2017
Telefone de contato (celular e fixo): (19) 3794-6028 e (19) 99220-2226
E-mail: flaviocarucio@yahoo.com.br
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1.8 – Responsável pela Prestação de Contas:

Nome completo: Marco Aurélio do Nascimento
RG: 5.785.925-2
CPF:640.385.568-91
Telefone de contato (celular e fixo): (19) 3243-7282 e (19) 99610-1505
E-mail: marcoa.nasc@yahoo.com.br

2 – OBJETIVO (descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria,
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades e metas a serem
atingidas)

OBJETIVO PRINCIPAL
O projeto visa proporcionar treinamento especifico de basquetebol para 43
jovens, ou seja, quatro categorias, na faixa etária entre 16 e 22 anos, voltado ao
rendimento com caráter não profissional, durante 5 meses e 7 dias, com a finalidade de
obter resultados expressivos no campeonato da Federação Paulista de Basquetebol e
contribuir indiretamente para a formação integral destes como cidadãos. Além de
representar a cidade nos Jogos Abertos da Juventude, Jogos Regionais da 4ª Região
Esportiva, Jogos Abertos do Interior, e difundir a modalidade no Estado de São Paulo e
região.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Dar continuidade ao projeto do Campinas Basquete Clube, mantendo as duas
categorias de basquete masculino (sub 16 e sub 17) já existentes, além de
criar mais duas categorias (sub 19 e sub 22).

-

Fornecer treinamento específico da modalidade basquetebol para 43 atletas,
sendo 90% destes não associados dos clubes (sócios militantes);

-

Contribuir para a formação integral dos atletas como cidadãos, estimulando
a vivência da modalidade através de valores educacionais e morais, tais como
comprometimento, autonomia, responsabilidade, respeito, cumprimento de
regras e cooperação;

-

Detectar talentos para que sejam estimulados a explorar seu potencial na
modalidade basquetebol, assim como melhorar suas capacidades físicas;

-

Participar de competições esportivas oficiais da Federação Paulista de
Basquetebol (FPB) nas categorias sub 16, sub 17, sub 19 e sub 22;

-

Realizar clínicas técnicas abertas para a população e treinadores;

-

Acompanhar o estado de saúde dos atletas, e ter baixo índice de lesão;

-

Verificar fatores clínicos que possam influenciar o rendimento atlético;

-

Tornar as equipes aptas à disputa das competições;

-

Divulgar a execução e os resultados obtidos pelo projeto;

-

Classificar entre as melhores equipes nas categorias sub 16 ao sub 22 no
Campeonato Paulista.

-

Finalizar a competição da FPB com pelo menos um dos atletas de cada equipe
entre os dez cestinhas do campeonato.

-

Participar dos Jogos Abertos da Juventude, Jogos Regionais da 4ª Região
Esportiva, Jogos Abertos do Interior
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3 – AÇÕES (descrever as ações a serem executadas)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Em relação a contratação de profissionais, o projeto demandará os serviços de
um Fisioterapeuta, serviço esse indispensável para a reabilitação dos atletas. O custo a
ser coberto com os recursos da FIEC será de R$ 2.000,00/mês, perfazendo o total de
R$ 6.000,00, para o período de Outubro a Dezembro/2017.
Para a elaboração da prestação de contas e todo o acompanhamento do
projeto FIEC será contratado um Contador, cujo custo será de R$ 937,00/mês,
totalizando no período de Outubro a Dezembro/2017, o valor de R$ 2.811,00.

ALIMENTAÇÃO
Em relação a alimentação, há a preocupação com a ingestão de uma dieta
equilibrada tanto em quantidade como em qualidade, que satisfaça as necessidades
fisiológicas normais dos atletas e previna sintomas de deficiência destes, ou seja,
suprindo as quantidades de nutrientes e de energia necessárias para o desempenho de
suas funções, manutenção e um bom estado de saúde.
O esforço físico gera nos atletas alterações fisiológicas e desgastes nutricionais
que podem levar aos esportistas num limite entre saúde e doença, se não houver a
regulagem adequada desses eventos. Assim, a adequação do consumo energético e
nutricional é fundamental para a conservação do desempenho do atleta, da sua
composição corporal, alem de sua saúde (PANZA, et al., 2007).
Segundo Panza (2001, apud. American Dietetic Association, 2001) a ingestão
inadequada de energia pode acarretar na falta de nutrientes importantes para o
metabolismo energético, à reparação dos tecidos, ao sistema antioxidante e a resposta
imunológica. Além disso, a ingestão adequada de carboidratos é indispensável para

Avenida Francisco Glicério, 641- Sala 1 – Centro - CEP 13012-000 – Campinas – SP - Fone: (19) 2101-8777
www.campinasbasquete.com.br

CAMPINAS BASQUETE CLUBE
Fundado em 23.06.2007

CNPJ: 09.398.849/001-30

otimizar os estoques iniciais de glicogênio muscular, como também para manter os
níveis de glicose sanguínea e as reservas de glicogênio na fase de recuperação.
Deste modo, torna-se fundamental que o atleta tenha uma alimentação
adequada, que garanta o suprimento de todo gasto energético recrutado no treino e no
jogo, além de fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento e saúde do
indivíduo. Para tanto, levou-se em consideração para os jogadores o valor médio da
alimentação mensal por pessoa, que inclui todas as refeições necessárias para estes
(café

da

manhã,

almoço

e

jantar),

disponíveis

em

http://www.pesquisaprecomedio.com.br/ e http://precomediosodexo.com.br/, já que
estes deverão ter uma alimentação adequada durante os dias de treino, como também
nos dias de jogos. Caberá ao projeto subsidiar uma refeição diária durante os dias da
semana para 14 atletas sócios militantes que estão alojados em apartamentos locados
pelo Campinas Basquete Clube (CBC) e nos jogos para a equipe que é formada por 12
atletas e comissão técnica, composto por um treinador e um auxiliar técnico no período
de 24 de julho a 29 de dezembro de 2017, sendo que as demais refeições,
suplementações, almoços, jantares e jogos tanto no primeiro quanto no segundo
semestre serão de responsabilidade do Campinas Basquete Clube (CBC), da Sociedade
Hípica de Campinas, do Tênis Clube de Campinas e do Clube Campineiro de Regatas e
Natação.
Consideraremos as alimentações diárias, sendo um almoço com prato comercial,
para 14 atletas durante 5 dias por semana por 5 meses e 2 dias com valor médio da
refeição para prato comercial de R$29,09 por pessoa. Deste modo, temos o seguinte
cálculo: 117 dias x 14 pessoas x 1 refeição diária x R$29,09 valor médio da refeição,
totalizando um gasto de R$47.649,42, de cujo montante o Campinas Basquete Clube
arcou com R$ 23.572,45 no período de Julho a Setembro de 2017, restando a
importância de R$ 24.076,97 a ser custeada com recursos do FIEC, para o período de
Outubro a Dezembro de 2017.
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Para os dias de jogos será oferecida uma refeição para o treinador em 12 jogos
da categoria sub 16, 11 jogos do sub 17, 15 jogos do sub 19 e 16 jogos da categoria sub
22, totalizando 54 jogos no segundo semestre. O valor médio da refeição para prato
comercial custa R$29,09 por pessoa. Usaremos o seguinte cálculo: 54 jogos x 1 refeição
x R$29,09 valor médio da refeição, totalizando um gasto de R$1.570,86 para a
alimentação do técnico nos jogos das 4 categorias no segundo semestre. No período de
Julho a Setembro de 2017, a entidade arcou com a metade, ou seja, R$ 785,43, restando
a ser custeado com recursos do FIEC o montante de R$ 785,43, correspondente ao
período de Outubro a Dezembro de 2017.
Caberá ao supervisor do projeto o pleno desenvolvimento desta ação, bem como
a elaboração dos devidos relatórios.

TAXAS E SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

As equipes participarão do campeonato da Federação Paulista de
Basquetebol, que será nossa competição principal e norteara todo o planejamento
de treino das equipes. O sistema de disputa está descrito no regulamento do
campeonato:
Categoria sub 16 ela ocorre em 3 fases:
FASE INICIAL: Esta é composta de duas chaves, ou seja, A e B com os jogos
disputados em turno e returno.
FASE DE CLASSIFICAÇÃO: as 3 primeiras colocadas da outra chave
classificarão para a Série Ouro; de 3º a 6º lugar para a Série Prata e o restante para
a Série Bronze. Os jogos nessa fase serão também disputados em turno e returno, no
entanto as equipes levarão os resultados da fase anterior.
FASE FINAL: Acontecera entre as 4 primeiras colocadas de cada série de
classificação, que jogando quadrangular entre si, e sediado em turno único e
completo.
No ano de 2017 na categoria sub 16 as equipes inscritas no campeonato são:
CBC/ Regatas (Campinas); SESI-SP/FPC (Franca); C.A.C./ APAB Cravinhos (Cravinhos); E.
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C. PINHEIROS (São Paulo); São José Basketball/ PAC-Programa Atleta Cidadão (São José
dos Campos); Internacional de Regatas (Santos); SEL Taubaté/ LBCP (Taubaté); A.B.
Hebraica de SP (São Paulo); Basketball Santo Andre/ APABA (Santo André); S.C.
Corinthians Pta. (São Paulo); Mogi das Cruzes/ Helbor (Mogi das Cruzes); Instituto
Brazolin/ São Bernardo (São Bernardo do Campo); E.C. Banespa (São Paulo); C. Espéria
(São Paulo) e Bauru/ Basket (Bauru).
Já na categoria Sub 17 o sistema de disputa do campeonato da Federação
Paulista de Basquetebol, será semelhante ao sistema de disputa da categoria sub 16, e
ocorre também em 3 fases (fase inicial, fase de classificação e fase final).
As equipes participantes da categoria sub 17 no ano de 2017 são: CBC/Hipica de
Campinas (Campinas); SESI-SP/FBC (Franca); C.A.C./ APAB Cravinhos (Cravinhos); AECADECBV/ SMEL/ Fernandópolis (Fernandópolis); E. C. Pinheiros (São Paulo); S.E.
Palmeiras (São Paulo); São José Basketball/ PAC-Programa Atleta Cidadão (São José dos
Campos); Internacional de Regatas (Santos); Associação Realizar (Santos); C.A.
Paulistano (São Paulo); GRB Barueri (Barueri); Basketball Santo Andre/ APABA (Santo
André).
A categoria sub 19 possui um sistema de disputa diferente das anteriores, sendo
composta pelas seguintes fases:
FASE INICIAL: Esta é composta de duas chaves, ou seja, A e B com os jogos
disputados em turno e returno.
FASE DE CLASSIFICAÇÃO: as 4 primeiras colocadas de cada chave da fase
anterior comporão a chave C, e o restante fará parte da chave D. Os jogos nessa fase
serão também disputados em turno e returno, no entanto as equipes levarão os
resultados da fase anterior.
FASE DO PLAY OFF: Será disputada em 03 (três) etapas a saber, e os jogos serão
sempre em melhor de 03 (três) partidas:
- QUARTAS DE FINAL: As equipes que tiverem obtido do 1° (primeiro) ao 8°
(oitavo) lugar na Chave “C”
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- SEMIFINAL: as equipes que obtiverem duas vitórias nas Quartas de final estarão
classificadas para a Semifinal – serie ouro; e as perdedoras para a Semifinal –
serie prata; e da Semifinal – Serie Bronze participaram as 4 primeiras colocadas
da chave D, ou seja, aquelas que não participaram das Quartas de final.
- FINAL: Classificar-se-ão para a Fase do Play Off - FINAL– SÉRIES OURO, PRATA e
BRONZE as agremiações que obtiverem 02 (duas) vitórias na fase anterior.
No ano de 2017 participarão do campeonato da FPB na categoria sub 19 as
seguintes equipes: CBC/ Tenis Clube Campinas (Campinas); A.A. São Caetano (São
Caetano do Sul); Associação Realizar (Santos); Bauru Basket (Bauru); C.A. Paulistano (São
Paulo); C.A.C./ APAB Cravinhos (Cravinhos); E.C. Pinheiros (São Paulo); Mogi das
Cruzes/Helbor (Mogi das Cruzes); Rio Claro Basquete (Rio Claro); Jundiaí (Jundiaí); SESISP/-FPC (Franca); XV Piracicaba (Piracicaba); S.E. Palmeiras (São Paulo);
Na categoria sub 22. O campeonato será disputado em 03 (três) fases:

1ª) FASE DE CLASSIFICAÇÃO,
2ª.) FASE DE PLAY OFF e
3ª) FASE FINAL.

FASE DE CLASSIFICAÇÃO
As associações comporão 02 (duas) chaves, “A” e “B”, jogarão em turno e returno,
conforme tabela de jogos elaborada pelo Departamento Técnico da F.P.B.
Classificar-se-ão para a Fase de Play Off as 04 (quatro) equipes primeiras colocadas de
cada chave.

FASE DO PLAY OFF
Será disputada a Fase de Play Off em melhor de 03 (três) partidas, jogando-se a
primeira com mando da equipe com CLASSIFICAÇÃO INFERIOR e a segunda e terceira,
se necessária, com mando da equipe com CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR, levando-se em
consideração a colocação obtida na Fase de Classificação.
Na Fase do Play Off os jogos obedecerão a seguinte ordem:
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Jogo 01 - 1° Colocado “A” X 4° Colocado “B”,
Jogo 02 - 2° Colocado “A” X 3° Colocado “B”,
Jogo 03 - 3° Colocado “A” X 2° Colocado “B”, e
Jogo 04 - 4° Colocado “A” X 1° Colocado “B”.
Classificar-se-ão para a etapa FINAL as equipes que obtiverem 02 (duas) vitórias.

FASE FINAL
As equipes classificadas serão realinhadas de 1º (primeiro) ao 4º (quarto) lugar e
jogarão a Fase Final, um quadrangular sediado, em sistema de cruzamento olímpico.
As equipes participantes no ano de 2017 da categoria sub 22 são: CBC/ Tenis
Clube de Campinas (Campinas); Clube Espéria/ Universidade Mackenzie (São Paulo);
América/UNIRP/Rodobens/SMEL/3M (São José do Rio Preto); C.A.C./ APAB Cravinhos
(Cravinhos); C. Espéria (São Paulo); E.C. Banespa (São Paulo); E.C. Pinheiros (SãoPaulo);
Liga Sorocabana de Basquete (Sorocaba); Mogi/ Helbor (Mogi das Cruzes); S.E. Palmeiras
(São Paulo); São José Basketball (São José dos Campos).
A partir disso, podemos estabelecer as taxas de arbitragens que são de
responsabilidade apenas das equipes que possuem o mando de jogo, ou seja, jogam em
casa (cidade sede dos treinamentos e instituição a que pertencem). Deste modo, com
base no campeonato da Federação Paulista de Basquetebol da categoria sub 16, esta
terá 9 jogos com mando de jogo, sendo que cada jogo necessita de 2 árbitros
internacionais (R$ 100,00 cada, resultando em R$200,00); 3 oficiais de mesa especiais
(R$ 80,00 cada, resultando em R$240,00), deslocamento deste de São Paulo a Campinas
que consiste no valor de R$ 150,00, mais R$ 200,00 de ajuda de custo, ou seja, R$ 40,00
por pessoa. Portanto a arbitragem por jogo em Campinas resulta em R$ 790,00.
Já na categoria sub 17, terá no máximo 10 jogos com mando de jogo, sendo que
cada jogo necessita de 2 árbitros internacionais (R$ 140,00 cada, resultando em
R$280,00); 3 oficiais de mesa especiais (R$ 90,00 cada, resultando em R$270,00),
deslocamento deste de São Paulo a Campinas que consiste no valor de R$ 150,00, mais
R$ 40,00 de ajuda de custo para cada (total de R$200,00). Portanto a arbitragem por
jogo em Campinas resulta em R$ 900,00.
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Na categoria sub 19, ocorrerá no máximo 16 jogos com mando de jogo, sendo
que cada jogo necessita de 2 árbitros internacionais (R$ 180,00 cada, resultando em
R$360,00); 3 oficiais de mesa especiais (R$ 100,00 cada, resultando em R$300,00),
deslocamento deste de São Paulo a Campinas que consiste no valor de R$ 150,00, mais
R$ 40,00 de ajuda de custo para cada (total de R$200,00). Portanto a arbitragem por
jogo em Campinas resulta em R$ 1.010,00.
Já na categoria sub 22, a estimativa de jogos em casa, com base no 1º semestre
de 2017, são 7 jogos, no entanto o cálculo para a relação de arbitragem será feita
semelhante a categoria sub 19, já que até a presente data não foi divulgado no site da
Federação Paulista de Basquete o valor cobrado para a arbitragem, sendo assim cada
jogo necessita de 2 árbitros internacionais (R$ 180,00 cada, resultando em R$360,00); 3
oficiais de mesa especiais (R$ 100,00 cada, resultando em R$300,00), deslocamento
deste de São Paulo a Campinas que consiste no valor de R$ 150,00, mais R$ 40,00 de
ajuda de custo para cada (total de R$200,00). Portanto a arbitragem por jogo em
Campinas resulta em R$ 1.010,00.
Assim temos:
- sub 16: 9 jogos (em casa) X R$790,00 = R$ 7.110,00
- sub 17: 10 jogos (em casa) X R$ 900,00 = R$ 9.000,00
- sub 19: 16 jogos (em casa) X R$ 1010,00 = R$ 16.160,00
- sub 22: 7 jogos (em casa) X R$ 1010,00 = R$ 7.070,00
Totalizando R$ 39.340,00 para esta ação (R$ 7.110,00 + R$ 9.000,00 + R$
16.160,00 + R$ 7.070,00).
Estes valores são estabelecidos pela entidade organizadora da competição e
estão ilustrados que é referente ao custo de arbitragem; e que mostra os valores para a
ajuda de custo.
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As despesas com as taxas de arbitragens durante toda a temporada de 2017
será de responsabilidade dos clubes envolvidos: Sociedade Hípica de Campinas, Tênis
Clube de Campinas e Clube Campineiro de Regatas e Natação.

INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS
Os valores apresentados estão nos e são determinados pela entidade da
competição.
- INSCRIÇÕES
As inscrições no campeonato serão compostas pelas inscrições de categorias,
inscrições de atletas, inscrições de treinadores. Estas estão detalhadas a seguir:
Inscrições de categoria: o custo para a inscrição até a categoria sub 19 é de
R$1.000,00 e acima desta R$2.000,00. Assim temos: R$1.000,00 (inscrição sub 16) +
R$1.000,00 (inscrição sub 17) + R$1.000,00 (inscrição sub 19) + R$2.000,00 (inscrição
sub 22) = R$ 5.000,00 para a inscrição de todas as categorias.
Inscrições de atletas: teremos no total a inscrição de 43 atletas, sendo 15 atletas
na categoria sub 16, 13 atletas na categoria sub 17, 11 atletas na categoria sub 19 e 4
atletas na categoria sub 22. Serão: 11 Transferências de Atletas da categoria que custa
R$ 300,00/ atleta e 4 Inscrições Iniciais de atleta no valor de R$200,00/ atleta na
categoria sub 16; 5 Transferências de Atletas no valor de R$ 400,00/ Atleta, 7
Renovações de R$100,00/ Atleta e 1 Inscrição Inicial de atleta custa R$200,00 da
categoria sub 17; 5 Transferências de Atletas da no valor de R$ 400,00/ Atleta, 5
Renovações de R$100,00/ Atleta e 1 Inscrição inicial de atleta custa R$200,00 na
categoria sub 19 e 4 Transferências de Atletas da no valor de R$ 400,00/ Atleta na
categoria sub 22 custa R$ 400,00. Deste modo, teremos as despesas de R$ 11.300,00
Portanto, o gasto total com inscrições será no valor de R$16.300,00 (R$ 5.000,00
de inscrições de categorias + R$11.300,00 de inscrição, renovação e transferência de
atletas) que já foram pagas pelo Campinas Basquete Clube (CBC).
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Para a renovação das inscrições de 20 atletas, antes do reajuste a ser efetuado a
partir de 2018 pela Federação Paulista de Basquetebol, o montante de R$ 2.000,00, será
custeado com recursos do FIEC, com pagamento previsto para Dezembro/2017.

TAXAS DE FILIAÇÃO E ANUIDADE

Este item será composto pelas taxas referentes a filiação e anuidade, que são
indispensáveis para a participação no Campeonato da Federação Paulista de Basquete,
sendo elas:
Atestado de filiação e Certidão: que custa no valor de R$500,00
Licença anual: que custa no valor de R$3.000,00
Mensalidades: que custa no valor de R$1.650,00, sendo cobrados por 12 meses, assim
teremos: R$19.800,00 nesta despesa. Sendo que o Campinas Basquete Clube CBC
arcará com todas as mensalidades referentes ao período de Janeiro a Setembro de
2017, no montante de R$13.200,00.
O restante, referente ao período de Outubro a Dezembro de 2017, no montante de R$
4.950,00, será custeado pelo projeto FIEC. Soma-se a isso o valor de R$ 1.650,00,
visando a antecipação do mês de Janeiro de 2018, em virtude do reajuste a ser
implantado pela Federação Paulista de Basquetebol.

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO
Além de toda a divulgação do projeto e resultados nos sites da internet, descrito
anteriormente, serão colocados banners, faixas, panfletos, placas e folders, com o nome
da Entidade seguido palavra “Campinas” (exemplo: Nome da Entidade/Campinas),
divulgando os eventos a serem realizados. Pretende-se confeccionar durante a execução
de todo o projeto 20 banners com valor médio de R$33,53, que estarão em circulação
em toda a região, divulgando o projeto e seus realizadores, a toda comunidade local.
Totalizando uma despesa de R$ 670,60 que será custeado pelo projeto FIEC.
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4 – METAS (descrever as metas a serem atingidas)
META 1: Selecionar 43 atletas com potencial para o basquetebol, entre 200 jovens
com idade de 16 a 22 anos, utilizando testes específicos.
META 2: Melhorar em pelo menos 10% as capacidades físicas e de performance para
todos os atletas nos testes de avaliação de testes físicos e de rendimento atlético.
META 3: Aprovar no ano letivo todos os atletas com notas e frequências
META 4: Obter 100% de frequência dos atletas selecionadas nas sessões de
treinamento, salvo exceções como doenças, falecimento de membro da família, lesões
incidentes ou outras situações extremas não previstas.
META 5: Classificar entre as melhores equipes nas categorias sub 16 ao sub 22 no
Campeonato Paulista.
META 6: Aumentar a divulgação/promoção do projeto
META 7: Ter 71 inscritos em cada uma das duas clínicas técnicas a serem realizadas
durante a execução do projeto.
META 8: Finalizar a competição da FPB com pelo menos um dos atletas de cada equipe
entre os dez cestinhas do campeonato.
META 9: Proporcionar as condições adequadas de saúde aos atletas selecionadas
META 10: Divulgar as clínicas técnicas nas mídias locais e ter boa avaliação por parte
dos participantes
META 11: Participar do campeonato da Federação Paulista de Basquete, com todos os
atletas e comissão técnica inscritos, e taxas administrativas pagas.
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5 – EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS (definir a forma de execução das ações e
do cumprimento das metas a elas atreladas)

Meta 1 - Processo de seleção de atletas e aplicação de testes físicos, tais como:
A) Estatura (em cm);
B) Estatura total (em cm);
C) Peso (em kg);
D) Índice de Massa Corporal (em kg/m2);
E) Percentual de Gordura Corporal (%G), de acordo com protocolo de Jackson,
Pollock e Ward (1979);
F) Cálculo de Somatotipo, de acordo com Ross e Marfell-Jones (1982);
G) Salto Vertical
H) Salto Horizontal
I) Teste de Agilidade T30m (9-3-6-3-9), segundo Oliveira e Silva (2001)
J) Teste de resistência aeróbia: Yo-yo intermitent
K) Teste de força para membros superiores: medicineball
Meta 2: aplicação dos testes físicos, a seguir:
A) Estatura (em cm);
B) Estatura total (em cm);
C) Peso (em kg);
D) Índice de Massa Corporal (em kg/m2);
E) Percentual de Gordura Corporal (%G), de acordo com protocolo de Jackson,
Pollock e Ward (1979);
F) Cálculo de Somatotipo, de acordo com Ross e Marfell-Jones (1982);
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G) Salto Vertical
H) Salto Horizontal
I) Teste de Agilidade T30m (9-3-6-3-9), segundo Oliveira e Silva (2001)
J) Teste de resistência aeróbia: Yo-yo intermitent
K) Teste de força para membros superiores: medicineball
META 3: Consulta bimestral/trimestral (de acordo com calendário da Instituição de
Ensino) ao boletim escolar e comparecimento às reuniões de pais e mestres sempre
que solicitado.
META 4: Consulta e realização mensal de lista de presença nos treinamentos.
META 5: Cumprimento do planejamento de treino e consulta à classificação final na
tabela da competição.
META 6: divulgar informações do projeto, como data jogos, resultados de jogos
atividades realizadas, entre outras...no site do Facebook, no site do Campinas
Basquete Clube, e entre outras redes sociais.
META 7: Realizar duas clinicas técnicas de basquetebol, aberta ao público, para
incentivar o basquetebol, como cumprimento da contrapartida do projeto.
META 8: Treinamento técnico e especifico.
META 9: Avaliação nutricional, avaliação psicológica e avaliação
fisioterápica/ortopédica
META 10: Divulgar as clínicas técnicas às cidades/regiões.
META 11: Inscrições de atletas e comissão técnica no Campeonato da Federação
Paulista de Basquete, e pagamento das taxas administrativas.
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6 – AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS (definir os parâmetros a serem
utilizados para a aferição do cumprimento das metas)

META 1: Número de presentes nos testes de seleção, resultados nos testes e
comparação com a média geral da sua idade e potencial subjetivo de melhora.
META 2: Comparação dos testes físicos nas baterias realizadas
META 3: Percentual de frequência escolar e notas/conceitos
META 4: Percentual de presença nas sessões de treinamento.
META 5: Classificação final na tabela da competição
META 6: Número de acessos a páginas do site do Facebook e similares, número de
acessos no site do Campinas Basquete Clube, número de matérias relacionadas em
diferentes mídias e número de torcedores presentes nos jogos como mandante no
momento do início do projeto.
META 7: Consulta à lista de presença em cada uma das duas clínicas técnicas a serem
realizadas durante a execução do projeto.
META 8: Consulta à classificação preliminar da competição e ao final da competição.
META 9: Número de presenças/horas de prática esportiva mensais nas sessões de
treinamento, percentual de atletas com dieta inadequada, percentual de atletas com
estado mental comprometido e percentual de lesões incidentes.
META 10: Consulta ao número inscrições para as clínicas técnicas, às cidades/regiões
de origem dos inscritos.
META 11: Recibo do pagamento de Inscrições de atletas e comissão técnica no
Campeonato da Federação Paulista de Basquete, e pagamento das taxas
administrativas.
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7 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES E PARA CUMPRIMENTO DAS METAS
META 1: primeiro mês de implantação
META 2: 5 meses
META 3: 5 meses
META 4: 5 meses
META 5: 5 meses
META 6: 5 meses
META 7: 5 meses
META 8: 5 meses
META 9: 5 meses
META 10: 5 meses
META 11: 5 meses

8 – LOCAL DE DESENVOLVIMENTO (separar por local se for mais de um)

Nome do Local: Sociedade Hípica de Campinas
Endereço do Local: Rua Buriti, s/n – Jd. das Palmeiras, Campinas - SP
Responsável pelo Local: Presidente Maria Stella Roge Ferreira Z. Grieco

Local: ( ) Próprio

( x ) Privado

( ) Público

Nome do Local: Clube Campineiro de Regatas e Natação
Endereço do Local: Av. Cel. Silva Telles, 462 - Cambuí, Campinas - SP
Responsável pelo Local: Presidente Carlos Alberto Bargas
Local: ( ) Próprio

( x ) Privado

( ) Público
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Nome do Local: Tênis Clube de Campinas
Endereço do Local: Rua Coronel Quirino, 1346 - Cambuí, Campinas - SP
Responsável pelo Local: Presidente Reinaldo Calil Filho

Local: ( ) Próprio

( x ) Privado

( ) Público

9 – GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES (informar por local se for mais de um)

CRONOGRAMA HORÁRIO DE TREINAMENTO

SUB
16

SUB
17

SUB
19/
SUB
22

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

PF: 15:00hrs 15:30hrs

PF: 15:00hrs 15:30hrs

PF: 15:00hrs 15:30hrs

PF: 15:00hrs 15:30hrs

PF: 15:00hrs 15:30hrs

T: 15:30hrs 17:00hrs

T: 15:30hrs 17:00hrs

T: 15:30hrs 17:00hrs

T: 15:30hrs 17:00hrs

T: 15:30hrs 17:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

PF: 16:30hrs 17:00hrs

PF: 16:30hrs 17:00hrs

PF: 16:30hrs 17:00hrs

PF: 16:30hrs 17:00hrs

PF: 16:30hrs 17:00hrs

T: 17:00hrs 18:30hrs

T: 17:00hrs 18:30hrs

T: 17:00hrs 18:30hrs

T: 17:00hrs 18:30hrs

T: 17:00hrs 18:30hrs

M: 18:30hrs 19:30hrs

M: 18:30hrs 19:30hrs

M: 18:30hrs 19:30hrs

M: 18:30hrs 19:30hrs

M: 18:30hrs 19:30hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

M: 17:00hrs 18:00hrs

PF: 18:00hrs 18:30hrs

PF: 18:00hrs 18:30hrs

PF: 18:00hrs 18:30hrs

PF: 18:00hrs 18:30hrs

PF: 18:00hrs 18:30hrs

T: 15:00hrs 17:00hrs

T: 15:00hrs 17:00hrs

T: 15:00hrs 17:00hrs

T: 15:00hrs 17:00hrs

T: 15:00hrs 17:00hrs

Legenda: PF: preparação física; T: treinamento em quadra; M: musculação.
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10 – RECURSOS HUMANOS (Relacionar todas as pessoas envolvidas na execução da
parceria, independente se será remunerada ou não, excetuando-se os atletas)

Nome

Antonio José Ribeiro Júnior

Pedro Sérgio B. Paraguai

Função

Carga Forma de contratação:
Escolaridade Horária (ex: CLT, RPA, MEI,
Semanal
Voluntário)

Treinador

Graduado
em
Educação
Física

15
horas

CLT

Treinador

Graduado
em
Educação
Física

15
horas

CLT

11 – CONTRAPARTIDA (Conforme Art. 10 do Edital de Chamamento Público FIEC
01/2017, para os projetos das Linhas de Ação de Esporte de Rendimento e
Paradesporto)

9.1 – Local de Realização da Contrapartida:

Nome do Local: Sociedade Hípica de Campinas
Endereço do Local: Rua Buriti, s/n – Jd. das Palmeiras, Campinas - SP

Nome do Local: Tênis Clube de Campinas
Endereço do Local: Rua Coronel Quirino, 1346 - Cambuí, Campinas - SP

9.2 – Atividades a serem desenvolvidas:
Clínicas Técnicas
Os técnicos envolvidos no projeto organizarão e promoverão duas clínicas
técnicas com temas subsequentes, em finais de semana completos, voltados para
professores de Educação Física, graduandos em Educação Física e técnicos da região
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como os objetivos de estreitar laços com a comunidade esportiva local (especializada
em basquetebol, bem como escolas e projetos locais públicos e particulares similares),
além de difundirem o conhecimento gerado pelo desenvolvimento deste projeto.
As clínicas serão gratuitas, sem custo para este projeto, realizadas nas
dependências do clube e terão um caráter teórico-prático. Serão utilizadas todas as
estratégias de divulgação previstas neste projeto tanto previamente às clínicas, quanto
posteriormente, para divulgação do público atingido e da qualidade dos eventos.
Serão convidados um instrutor técnico credenciado pela Confederação Brasileira
de Basquetebol e/ou Professor Doutor universitário (da Faculdade de Educação Física
da Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP) para a abertura de cada uma das
duas clínicas. Serão necessárias inscrições prévias e será possível contar com até 86
participantes em cada clínica. No caso de participantes oriundos de regiões distantes de
Campinas/SP, serão indicados locais próximos para estadia (hotéis/pousadas) e para
alimentação (dentro do próprio clube e proximidades).
As pessoas inscritas na clínica técnica terão direito ao almoço no local do evento
ou próximo a este, sendo que a média do valor da refeição é R$29,09 por pessoa,
disponível

em:

http://precomediosodexo.com.br/

http://www.pesquisaprecomedio.com.br/preco-medio-refeicao.php,

e

e
a

verba

destinada a contrapartida é de R$2.501,74, ou seja, R$1.250,87 por clinica técnica,
podemos ter a inscrição de 43 pessoas em cada clínica técnica. Logo temos: 43 pessoas
X R$ 29,09 = R$1.250,87 numa clínica X 2 (duas clínicas) = R$2.501,74

9.3 – Grade horária da contrapartida:
Os conteúdos programáticos das clínicas serão progressivos e incluirão:
Clínica 1: Fundamentos e abordagens do jogo
Dia 1 – Manhã
a) Desenvolvimento Motor – Jogos Educativos
b) Fundamentos Individuais de Ataque
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c) Fundamentos Individuais de Defesa
d) Jogo por conceitos I
e) Jogo por conceitos II
Dia 1 – Tarde
f) Passe – Avançado
g) Arremesso
h) Fundamentos Coletivos de Defesa
I) Contra Ataque
J) Fórum Técnico

Clínica 2: Preparação Física; Planejamento de treino; Sistemas ofensivos e defensivos
Dia 2: Manhã
L) Desenvolvimento da sessão de treino
M) Preparação Física I
N) Preparação Física II
O) Planejamento Anual
P) Avaliação
Dia 2 – Tarde
Q) Sistema de Defesa I
R) Desenvolvimento de Equipe
S) Situações Especiais de Ataque
T) Sistema de Defesa II

Campinas, 02 de outubro de 2017.

_____________________________________
Rogerio Duarte Fernandes
Presidente Campinas Basquete Clube (CBC)
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