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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

FINAL 2021 / 2022 

 
 

 

I. DADOS DA PARCERIA 

 

OSC: IBRES – Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social 

TÍTULO DA PARCERIA: Projeto pedagógico voltado para o desporto 

educacional, participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos do Brazlândia, Estrutural e Recanto das Emas. 

N° PROCESSO: 00220-00002691/2020-71 

N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: Termo de Colaboração 01/2021 

VIGÊNCIA: 12 meses - 22/07/2021 a 22/07/2022. 

VALOR TOTAL DO OBJETO: R$ 7.449.701,57. 
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II. INTRODUÇÃO 

 

Apresento o Relatório de Execução do Objeto Final - REO, contendo em 

anexo os relatórios dos três quadrimestres de 2021/2022, referente ao Termo de 

Colaboração nº 01/2021 da parceria estabelecida entre o IBRES  e a Secretaria de 

Esporte e Lazer do Distrito Federal, Processo nº 00220-00002691/2020-71, 

denominado: Projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, 

participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Brazlândia, 

Estrutural e Recanto das Emas. Registro que os parâmetros estabelecidos no plano 

de trabalho foram cumpridos com empenho por toda a equipe do Instituto e os 

colaboradores dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, proporcionando um serviço de 

excelência à sociedade.  

Ressalto que no presente processo, REO, há o Relatório de Execução do 

Objeto Final – REO e o Relatório de Execução Financeira - REF e seus respectivos 

anexos referentes aos 1º, 2º e 3º quadrimestres. O presente relatório abarca todas as 

informações necessárias para a compreensão do relatório final e execução financeira 

do objeto, estando consubstanciado nas previsões constantes no plano de trabalho e 

na Lei nº 13.019/2014, que prevê em seu artigo 66: 

 

Art. 66 - A prestação de contas relativa à execução do termo de 

colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos 

documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX 

do art. 22, além dos seguintes relatórios: 

 

I - Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da 

sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as 

atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o 

comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, a 

partir do cronograma acordado, anexando-se documentos de 

comprovação da realização das ações. 
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Destacamos que os relatórios técnicos de execuções das ações 

financiadas pelo termo de colaboração, onde detalhamos os trabalhos realizados 

na parceria IBRES/SEL-DF e os documentos comprobatórios, bem como o relatório 

de execução financeira por quadrimestre, seguem em arquivos separados. A seguir 

apresentamos um resumo das atividades desenvolvidas e as metas alcançadas do 

plano de trabalho, são elas: 

1. Número de atendimento; 

2. Contratação de equipe técnica, pedagógica e assessoria contábil e 

jurídica; 

3. Eventos e campeonatos realizados nos COPs (baile do idoso, 

aniversário do COPs, campeonato de bocha, colônia de férias, 

entre outros), além da participação de eventos em outras 

instituições; 

4. Aquisição de materiais esportivos, uniformes para os alunos, 

funcionários (administrativo, coordenadores, professores, 

instrutores, monitores e GAS) e para os alunos do projeto futuro 

campeão – PFC, kit lanches PFC e eventos;  

5. Treinamento e capacitação de funcionários; 

6. Pesquisa de satisfação e avaliação física dos alunos.  
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III.  METAS CUMPRIDAS 

❖ Apresenta-se a seguir o cronograma de execução do projeto onde é 

demonstrado o cumprimento das metas propostas no plano de trabalho, 

a saber: 

 
 

❖ A seguir as metas qualitativas e indicadores de 

monitoramento/cumprimento das metas. Cabe frisar que todas as metas 

foram cumpridas, a saber: 
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❖ Adiante as metas quantitativas e indicadores de 

monitoramento/cumprimento das metas, a saber: 

 

            

❖ A seguir apresentamos a quantidade de atendimentos realizados no 

período de julho de 2021 até julho de 2022, lembramos que nos dois 

primeiros quadrimestres do ano de 2021 tivemos uma crise sanitária 

(pandemia de covid-19) o que impactou nos números de atendimentos, 

a saber: 

 

   As metas e indicadores apresentados e previstos no plano de trabalho foram 

alcançados, conforme descrito nos relatórios, anexos, aos documentos referentes ao 

1º, 2º e 3º quadrimestres do REO. A seguir apresentamos um resumo das metas e as 

demais atividades que não foram inseridas nos relatórios anteriores. 

 

 

1. NÚMERO DE ATENDIMENTOS (PÚBLICO ATINGIDO) 

O número de atendimentos nos COPs de Brazlândia, Recanto das Emas e 

Estrutural, totalizaram no primeiro quadrimestre a quantidade de 29.335 (vinte e nove 

mil trezentos e trinta e cinco) atendimentos, no segundo quadrimestre a quantidade 

de 65.601 (sessenta e cinco mil e seiscentos e um) atendimentos e no terceiro 

quadrimestre foram atendidos 157.780 (cento e cinquenta e sete mil e setecentos e 
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oitenta) atendimentos. Mais 11.337 atendimentos do complemento da 2ª colônia de 

férias do dia 25/07 a 29/07/2022. Totalizando a quantidade de 264.053 (duzentos e 

sessenta e quatro mil e cinquenta e três) atendimentos. Conforme previsto no 

plano de trabalho, no item 2, os beneficiários inscritos poderão receber mais de um 

atendimento. 

 

ATENDIMENTOS NO COP BRAZLÂNDIA 

 

1º Quadrimestre - Brazlândia – Totalizou 8.844 atendimentos, conforme planilha: 

 

 

2º Quadrimestre – Brazlândia – Totalizou 19.965 atendimentos, conforme planilha: 
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3º Quadrimestre - Brazlândia – Totalizou 45.171 atendimentos, conforme planilha: 
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ATENDIMENTOS NO COP RECANTO DAS EMAS 

 

1º Quadrimestre - Recanto das Emas - Totalizou 10.645 atendimentos, conforme 

planilha: 

 

 

2º Quadrimestre – Recanto das Emas - Totalizou 18.333 atendimentos, conforme 
planilha: 
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3º Quadrimestre – Recanto das Emas - Totalizou 54.196 atendimentos, conforme 

planilha: 

 

 

ATENDIMENTOS NO COP ESTRUTURAL 

 

1º Quadrimestre - Estrutural - Totalizou 9.846 atendimentos, conforme planilha: 
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2º Quadrimestre - Estrutural - Totalizou 27.303 atendimentos, conforme planilha: 
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3º Quadrimestre – Estrutural - Totalizou 58.413 atendimentos, conforme planilha: 

 

 

1.1 CONTRAPARTIDA SOCIAL DO IBRES 

2ª COLÔNIA DE FÉRIAS 2022 DOS COPS RECANTO DAS EMAS, 

ESTRUTURAL e BRAZLÂNDIA 

Foi realizada a 2ª colônia de férias 2022, no período de recesso e férias 

escolares – julho, em consonância com as férias escolares – a fim de atender crianças 

e jovens ociosos. Com isso, os COPs realizaram ações específicas de mobilização e 

atividades. Agregando às formas de lazer convencionais, o evento Colônia de Férias 

teve por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida, da inclusão social e 

da construção da cultura da paz, por meio da integração entre os núcleos e a 

comunidade. 
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A colônia de férias proporciona a oportunidade de práticas esportivas e de 

lazer com orientação e acompanhamento de profissionais capacitados, além de 

materiais e equipamentos esportivos. Possibilitou também a descoberta de novas 

formas de ver e se relacionar com o bem público, com o outro e consigo mesmo, 

gerando um sentimento de pertencimento e fortalecimento das referências coletivas, 

requisitos fundamentais para a construção da cultura de paz. 

Assim, a colônia de férias em cada COP, conta com ações esportivas, 

culturais e de lazer no período de recesso, por meio de atividades dinâmicas para 

crianças, jovens e pessoas com deficiência (4 a 17 anos), a colônia de férias foi 

realizada no período 21, 22 e 25 a 29/07/2022, com carga horária diária de 08 horas. 

Ressalto que a atividade da colônia de férias foi elaborada em consonância com a 

SEL/DF, conforme previsto no Termo de Colaboração. 

 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS DA 2ª COLÔNIA DE FÉRIAS 2022 

 

ATENDIMENTOS DA COLÔNIA DE FÉRIAS NO 

PERÍODO DE 21, 22 e 25 a 29/07/2022 

COP TOTAL 

BRAZLÂNDIA 7.078 

ESTRUTURAL 5.985 

RECANTO DAS EMAS 2.225 

TOTAL GERAL 15.288 

 

Seguem os anexos VI, VII e VIII deste relatório, os documentos 

comprobatórios: relatórios com fotos, lista de presença e pesquisa de satisfação. 
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A 1ª colônia de férias foi realizada no período 22/01 a 29/01/2022, conforme 

os documentos comprobatórios: relatório com fotos, lista de presença e pesquisa de 

satisfação enviados no REO do 2º quadrimestre. 

 

2. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, PEDAGÓGICA E ASSESSORIA 

CONTÁBIL E JURÍDICA 

 

a. RECURSOS HUMANOS - Corpo Diretivo (Gestão Técnica) 

 

Todos os contratados cumpriram a carga horária de 40 horas semanais, não 

acumularam outras funções, conforme previsto no Termo de Colaboração. No total 

são 8 colaboradores, atuando nos seguintes cargos: 

⮚ Diretor de Serviços Sociais: 1 Profissional de nível superior 

completo, com experiência comprovada em direção de projetos ou projetos sociais. 

Local de trabalho na sede do IBRES para os COPS nas Regiões Administrativas de 

Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural; 

⮚ Assistentes Administrativos: 3 Profissionais de nível médio 

completo ou cursando o último semestre de Administração, Relações Públicas, 

Publicidade ou cursos afins, com experiência comprovada. Local de trabalho na 

sede do IBRES para os COPS nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Recanto 

das Emas e Estrutura; 

⮚ Assistentes Administrativos (Suporte Técnico): 3 Profissionais de 

nível médio completo, com formação técnica de nível médio em eletrônica, 

manutenção de equipamentos de informática ou áreas afins, com experiência 

comprovada. Local de trabalho na sede do IBRES para os COPS nas Regiões 

Administrativas de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural; 

⮚ Analista de Recursos Humanos: 1 Profissional de nível superior 

completo em Gestão de Recursos Humanos, preferencialmente com experiência 

comprovada na área. Local de trabalho, na sede do IBRES para os COPS nas 

Regiões Administrativas de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural. 
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b. GESTÃO PEDAGÓGICA DOS COPs - Brazlândia, Recanto das 

Emas e Estrutural. 

 

COP BRAZLÂNDIA 

Os contratados não acumulam outra função em Termo de Colaboração. No 

total são 22 colaboradores atuando nos seguintes cargos: 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 Profissional de nível superior completo 

em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico 

(COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanal;  

⮚ Professor de Educação Física: 9 Profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico 

(COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Professores de Educação Física (PcD):  2 Profissionais de nível 

superior completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe 

(CREF), com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanal;  

⮚ Pedagogo: 1 Profissional de nível superior completo em pedagogia, 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanal;  

⮚ Psicólogo Educacional: 1 Profissional de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Assistente Social: 1 Profissional de nível superior completo em 

Serviço Social e com registro competente no Órgão de Classe (CRESS), com 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                           15 
 

QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  
CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 

                                                             ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico 

(COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 30 horas semanais;  

⮚ Monitores de Alunos: 2 Profissionais de nível médio completo com 40 

horas semanais, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro 

Olímpico e Paraolímpico (COP) de BRAZLÂNDIA;  

⮚ Instrutores de Artes Marciais: 4 Profissionais: Profissional em Artes 

Marciais, com certificação e qualificação, com experiência comprovada na área. A 

função será exercida por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e 

faixa e grau exigidos pela Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no 

Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de BRAZLÂNDIA, com uma carga horária de 

20 horas semanais. 

 

COP RECANTO DAS EMAS 

Os contratados não acumulam outra função em Termo de Colaboração. No 

total são 22 colaboradores atuando nos seguintes cargos: 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 Profissional de nível superior completo 

em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 40 horas semanal;  

⮚ Professor de Educação Física: 9 Profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 40 horas semanal;  

⮚ Professores de Educação Física (PcD):  2 Profissionais de nível 

superior completo em Educação Física com  registro competente no Órgão de 

Classe (CREF), com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro 
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Olímpico e Paralímpico (COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 

40 horas semanal; 

⮚ Treinador (Futuro Campeão): 1 Profissional de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com especialização e/ou experiência comprovada na modalidade pela qual será 

responsável no Futuro Campeão. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com a modalidade de voleibol, com uma carga 

horária de 40 horas semanal;  

⮚ Pedagogo: 1 Profissional de nível superior completo em pedagogia, 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Psicólogo Educacional: 1 Profissional de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 40 horas 

semanais;  

⮚ Assistente Social: 1 Profissional de nível superior completo em 

Serviço Social e com registro competente no Órgão de Classe (CRESS), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS, com uma carga horária de 30 horas semanais; 

⮚ Monitores de Alunos: 2 Profissionais de nível médio completo, com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do RECANTO DAS EMAS;  

⮚ Instrutores de Artes Marciais: 3 Profissionais, com 20 horas 

semanais: Profissional em Artes Marciais, com certificação e qualificação, com 

experiência comprovada na área. A função será exercida por profissional com, no 

mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela 

Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) do RECANTO DAS EMAS. 
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COP ESTRUTURAL 

Os contratados não acumulam outra função em Termo de Colaboração. No 

total são 25 colaboradores atuando nos seguintes cargos: 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 profissional de nível superior completo 

em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Professor de Educação Física: 13 profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com experiência comprovada na área. Vai trabalhar no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico 

(COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Professores de Educação Física (PcD):  2 profissionais de nível 

superior completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe 

(CREF), com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Treinador (Futuro Campeão): 1 Profissional de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com especialização e/ou experiência comprovada na modalidade pela qual será 

responsável no Futuro Campeão. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico 

(COP) da ESTRUTURAL, com a modalidade de Ginástica Acrobática, com uma carga 

horária de 40 horas semanal; 

⮚ Pedagogo:  1 Profissional de nível superior completo em Pedagogia, 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanal; 

⮚ Psicólogo Educacional: 3 profissionais de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) da ESTRUTURAL, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

mailto:falecom@ibres.org.br
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⮚ Instrutores de Artes Marciais: 3 instrutores com atuação de 20 horas 

semanais e 1 Instrutor de Artes Marciais 40 horas semanais: Profissionais de Artes 

Marciais, com certificação e qualificação, com experiência comprovada na área. A 

função exercida por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa 

e grau exigidos pela Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no 

Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) da ESTRUTURAL. 

 

c. SERVIÇOS DE TERCEIROS - Assessoria Contábil e Jurídica - 

Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural. 

⮚ 01 Assessoria Jurídica para o projeto; 

⮚ 01 Assessoria Contábil para o projeto. 

 
 

3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO IBRES/COPS E POR 

OUTRAS ENTIDADES  

 

O IBRES/COPs além de ofertar eventos e diversas atividades esportivas para 

atendimento do público (crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiências), 

incentiva e apoia seus alunos a participarem de campeonatos esportivos de diferentes 

modalidades. A seguir citamos todos os eventos realizados nos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural, além de todos os eventos 

que tiveram participação de alunos dos COPs, a saber: 

  

mailto:falecom@ibres.org.br
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3.1 OFERECER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM 6 COMPETIÇÕES POR ANO 

  

PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E EVENTOS: 

➢  O IBRES proporcionou a participação dos alunos, Coordenação de Pessoa 

com Deficiência (CPD) dos COPs, nos eventos e competições, a saber: 

 1) Campeonato Brasileiro Sub 18, realizado na cidade de São Paulo, no 

período de 27/08 a 28/08/2021; 

2) Paralimpíada da Amizade, realizada no dia 07/09/2021, na cidade do 

Recanto das Emas; 

3) Paraolimpíadas Universitárias de São Paulo, o evento foi realizado no 

período de 16 a 19/09/2021, o responsável pela equipe foi o professor Halley 

Pereira Cunha, lotado no COP Estrutural, a equipe com dois atletas, conquistaram 

03 medalhas – nas seguintes modalidades: 100 m rasos (medalha de bronze), 

200m rasos (medalha de prata) e 400m (medalha de ouro); 

4) Copa Regional Centro-Oeste de TAEKWONDO, realizada de 08 a 

10/10/2021 em Goiânia, participaram 04 colaboradores dos COPs; 

5) Corrida e Caminhada Elas Podem - evento realizado no Recanto das 

Emas, no dia 09/10/2021, às 8h, contou com a participação de 60 aluno, intuito era 

promover a prática de atividade física e prevenir doenças após a vacinação da 

COVID 19; 

6) Campeonato Brasiliense de TAEKWONDO, realizado em Brasília, no 

período de 12 e 13/10/2021; 

7) JEBS, o professor Harley Pereira da Cunha, participou da competição 

como árbitro e chefe de prova, no período de 13 a 16/10/2021, em Brasília; 

8) Meeting Paralímpico – Loterias Caixa Brasília DF, competição realizada 

no dia 23/10/2021, tivemos a participação do atleta, Ygor Nunes Miranda da Silva, 

mailto:falecom@ibres.org.br
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o professor Halley Pereira Cunha, lotado no COP Estrutural, técnico do atleta. Duas 

medalhas foram conquistadas, a saber: medalha de prata nos 100m rasos e uma 

prata nos 200m rasos; 

9) JEBS – Jogos Escolares Brasileiros, realizado no Rio de Janeiro, no 

período de 27/10 a 05/11/2021; 

10) Campeonato Brasiliense Sub 20, realizado   em Brasília, período de 06 

a 07/11/2021; 

11)  Competição Internacional de Parabadminton, organizada pela 

Federação Internacional, realizada em Uganda no período de 11 a 21/11/2021. O 

atleta Marcelo Alves Conceição, aluno do COP Estrutural, participou da categoria 

individual e categoria dupla, conquistando duas medalhas de bronze, sendo uma 

em cada categoria. A hospedagem foi custeada pelo IBRES; 

12) Jogos Escolares Paraolímpicos, realizado em São Paulo, no período 

de 22 a 26/11/2021, tivemos a participação de atletas dos 03 COPs, nas 

modalidades de atletismo e Bocha, os atletas representaram Brasília; 

13) Super Campeonato Brasileiro de TAEKWONDO, no período de 24 a 

28/11/2021, na cidade do Rio de Janeiro; 

14) Competição I Etapa do circuito Brasiliense de Para badminton - 2021 

organizada pela Federação de Brasília. Etapa realizada em Taguatinga no Ginásio 

do Paradão, no dia 04/12/2021, das 08h às 18h. O atleta Marcelo Alves Conceição, 

aluno do COP Estrutural, participou da categoria WH 1, conquistando a medalha 

de ouro. O lanche do evento foi custeado pelo IBRES; 

15) Festival Paralímpico Loterias Caixa, realizado no dia 04/12/2021, no 

horário de 8h às 12h, no Ginásio do SESC Ceilândia, contando com a participação 

dos COPs; Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural. Evento participativo não 

havendo premiação. O IBRES custeou a participação no evento com ˆtransportes 

e lanches; 
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16) Campeonato Brasiliense de Voleibol, realizado nas seguintes datas: 13, 

14 e 20/11/2021, no horário das 8h às 18h, no Ginásio de Esportes do Riacho 

Fundo I, o professor responsável pela equipe foi Rafael Reino. A equipe do COP 

foi vice-campeã na competição. Ressalto que os atletas tiveram lanches nos dias 

13/11, 14/11 e 20/11/2021. 

17) Competição esportiva de atletismo, regular e PCD, realizada em 12 de 

março de 2022, no COP Gama. 

18) Competição esportiva de Bocha, PCD, realizada em 12 de março de 

2022, no COP Gama. 

19) Competições - Festival de Voleibol do DF (Federação de Vôlei do DF - 

FVDF), em 12/03, 13/03, 23/04 e 24/04/2022, Participação do COPs Recanto das 

Emas e Estrutural. 

20) Campeonato Brasiliense Loterias Caixa de Atletismo Adulto, em 19/03 

e 20/03/2022, Participação do COP Brazlândia. 

21) Competição Esportiva de Natação – Regular e PcD, realizada em 26 

de março de 2022, no COP Estrutural. 

22) Competição Esportiva de Parabadminton PcD, realizada em 26 de 

março de 2022, no COP Estrutural. 

23) Competição Esportiva de Futebol Society, realizada em 04 de abril de 

2022, no COP Estrutural. 

24) Competição Esportiva de Futsal, realizada em 04 de abril de 2022, no 

COP Estrutural. 

25) Festival Brasiliense de Voleibol mirim, realizado dia 26/06/2022 das 

8h30 às 18h30, no Centro de Ensino Médio da Escola Industrial de Taguatinga. 

Participação do PFC COP Recanto das Emas. 
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26) Competição Taça Brasília de Voleibol, realizada entre os dias 21 a 24 

de abril de 2022. Participação do PFC COP Recanto das Emas. 

27) Competição Campeonato Brasiliense de Voleibol Infantil, realizada nos 

dias 14, 15, 21 e 22 de maio de 2022. Participação do PFC COP Recanto das Emas. 

28) Competição Liga Brasiliense de Voleibol LIBRAVO, realizada nos dias 

11, 12, 18 e 19 de junho de 2022. Participação do PFC COP Recanto das Emas. 

29) Competição Copa Brasília de Ginástica Acrobática, em 11/06/2022, 

Participação do PFC COP Estrutural. 

30) Competições - VIII Copa Gerardo Coelho de Karatê, em 25/06 e 

26/06/2022, Participação do COP Recanto das Emas. 

31) Competições - 15ª Corrida do Marmelo 2022, em 30 de janeiro de 2022, 

Participação do COP Brazlândia. 

32) Campeonato Brasiliense Loterias Caixa de Atletismo - Sub18, em 21 e 

22 de maio de 2022, Participação do COP Brazlândia. 

Foi apresentado todos os documentos comprobatórios dos eventos e 

competições no 1º, 2º e 3º quadrimestres, exceto os dos itens 31 e 32 os quais 

seguem em anexos IV e V, respectivamente, a este relatório. 

 

4. AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, 

PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, UNIFORMES PARA OS ALUNOS, 

FUNCIONÁRIOS (administrativo, coordenadores, professores, 

instrutores, monitores e GAS) e para os alunos do projeto futuro campeão 

– PFC, kit lanches do PFC e COMBO 

 

Os materiais foram entregues nos Centros Olímpicos e Paralímpico mediante 

recibo e conferidos pelo diretor administrativo do COP e o coordenador pedagógico 

do respectivo centro. Ressalta-se que no referido documento consta a matrícula, a 
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discriminação dos materiais e a quantidade. Destacamos que em cada um dos 

relatórios quadrimestrais de execução do objeto é possível encontrar inúmeras fotos 

que comprovam a entrega e o uso dos materiais. A seguir apresento os procedimentos 

desde a aquisição até a entrega dos materiais, a saber:  

 

➢ Fluxograma de aquisição e entrega dos materiais nos COP 

 

   

⮚ IBRES: Compra, separa os materiais por COP, realiza a entrega dos materiais 

em cada COP mediante recibo; 

 

⮚ Os materiais são entregues nos Centros Olímpicos e Paralímpicos mediante 

recibo e conferidos pelo Diretor administrativo do COP que é funcionário da 

Secretaria de Esportes do DF e o Coordenador Pedagógico, funcionário do 

Instituto, do respectivo Centro Olímpico. No referido documento constam: as 

matrículas dos funcionários que recebem os materiais, data de entrega, local 

de entrega, a discriminação dos materiais e a quantidade entregue. 

 

⮚ A guarda dos materiais fica sob a responsabilidade do respectivo COP, onde 

o coordenador pedagógico, faz o controle e a fiscalização dos materiais, os 

mesmos são acondicionados nos depósitos em prateleiras, armários e cestos 

de bolas. O link para acessar o vídeo dos depósitos de materiais dos Centros 

Olímpicos segue abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TGxYqecAwo&t=5s 

 

Distribuição dos materiais são realizadas pela equipe da Gerenciamento de Apoio 

Social (GAS), professores e coordenador pedagógico. Os alunos que recebem os 

materiais/uniformes, são cadastrados com o nome do responsável pela retirada e 

contato. Seguem os anexos XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII respectivamente, a este 

  1 - IBRES  
2 - RECEBIMENTO 
MATERIAIS - COP  3 - GUARDA E 

ACONDICIONAMENTO  
4 - ENTREGA DOS 
MATERIAIS AOS 

ALUNOS 
 

5 - CADASTRO DA 
ENTREGA DOS 

MATERIAIS 
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relatório, os documentos comprobatórios: Recibos de aquisições/entrega de 

materiais administrativos, esportivos, pedagógicos e uniformização de cada COP e 

as Declaração de entrega de uniformes para os alunos de cada COP. 

 

⮚ Distribuição de materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformização para auxiliar os recursos humanos. Apresentamos as fotos das 

entregas, acondicionamento e distribuição dos materiais, seguem adiante os 

registros. 

 

4.1 MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, 

UNIFORMES PARA OS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS (administrativo, 

coordenadores, professores, instrutores, monitores e GAS) e para os alunos do 

projeto futuro campeão – PFC 

 

a) Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos 
e uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia: 
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Notebook do IBRES, para apoio na 

Coordenação – não consta no 

Plano de Trabalho! 
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Caixa de Som do IBRES, para apoio nas 

aulas – não consta no Plano de Trabalho! 
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b. Fotos do acondicionamento e guarda dos materiais esportivos, 

administrativos, pedagógicos e uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico de 

Brazlândia: 
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c. Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico do Recanto das Emas: 
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mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                           40 
 

QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  
CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 

                                                             ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

  
  

  
  

  

  

Caixa de Som e Notebook do IBRES, para apoio 

nas aulas e Coordenação – não constam no 

Plano de Trabalho. 
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CONJUNTO DE AGASALHO para os alunos da 

equipe de rendimento. (Atletas do Programa 

Futuro Campeão – PFC Voleibol). 
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d. Fotos do acondicionamento e guarda dos materiais esportivos, administrativos, 

pedagógicos e uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico do Recanto das 

Emas: 

 

  
  

UNIFORME VOLEIBOL - para uso da 

modalidade (Atletas do Programa 

Futuro Campeão – PFC Voleibol). 
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e. Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural: 
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Caixa de Som do IBRES, para apoio nas 

aulas – não consta no Plano de Trabalho! 
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  CONJUNTO DE AGASALHO para os alunos da 

equipe de rendimento. (Atletas do Programa 

Futuro Campeão – PFC Ginástica Acrobática). 
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f. Fotos do acondicionamento e guarda dos materiais esportivos, administrativos, 

pedagógicos e uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural: 

  
  

COLLANT FEMININO E MASCULINO - para uso da 

modalidade (Atletas do Programa Futuro 

Campeão – PFC Ginástica Acrobática). 
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4.2 KIT LANCHES 

4.2.1 KIT LANCHES COMBO e PFC COP ESTRUTURAL 

 

Planilhas de controle de entregas dos lanches para os alunos do Combo e do 

PFC – COP Estrutural - referentes aos meses de agosto de 2021 a julho de 2022, a 

saber: 

 

Geladeira do IBRES, para acondicionamento 

dos lanches do COMBO e PFC – não consta 

no Plano de Trabalho. 
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Fotos das entregas dos lanches aos alunos do Combo – COP Estrutural: 

 

   

   

   

   

Geladeira do IBRES - para conservação 

dos kits lanches do Combo e PFC. 

Geladeira do IBRES - para conservação 

dos kits lanches do Combo e PFC. 
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Fotos da entrega de lanches aos alunos do PFC – COP Estrutural: 
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4.2.2 KIT LANCHES PFC COP RECANTO DAS EMAS 

 

Planilhas de controle de entregas dos lanches para os alunos do PFC – COP 

Recanto das Emas - referentes aos meses de agosto de 2021 a julho de 2022, a saber: 
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Fotos da entrega de lanches aos alunos do PFC – COP Recanto das Emas: 
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4.2.3 KIT LANCHES ENTREGUES AOS PARTICIPANTES EM EVENTOS E 

COMPETIÇÕES 

Os kits lanches foram entregues nos eventos e competições esportivas, 

conforme relatórios anexos do 1º, 2º e 3º quadrimestres. 

 

5. Treinamento e capacitação de funcionários 

 

5.1 PRIMEIRA CAPACITAÇÃO 

 O IBRES promoveu cursos de capacitação para os colaboradores dos COPs, 

realizados na Academia de Bombeiro Militar, no período de 16/08/2021 à 20/08/2021 

e do dia 23/08/2021 à 27/08/2021, sendo ministradas as matérias a saber:  

⮚  Primeiros Socorros; 

⮚  Combate a Princípios de Incêndios; 

⮚  Atividades específicas para a equipe de Gerência de Apoio 
Social (GAS); 

⮚  Aula de Salvamento Aquático; 

⮚  Orientações de elaboração de plano de aula e relatórios.         
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 5.2 SEGUNDA CAPACITAÇÃO 

 A segunda Capacitação foi realizada no dia 06/12/2021, às 9h, via plataforma 

Google Meet com o corpo técnico dos seguintes COPs: Estrutural, Brazlândia e 

Recanto das Emas. O objetivo foi de atender aos anseios das necessidades do Projeto 

Futuro Campeão – PFC e fomentar a carência de novos talentos esportivos. 

Atualmente é desenvolvido pelo IBRES um programa de Detecção de Talentos 

Esportivos (Estratégia Z), através da aplicação da metodologia desenvolvida pelo Dr. 

Victor Matsudo, diretor do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul – CELAFISCS. O programa de detecção consiste em apontar 

possíveis talentos esportivos por meio de cálculos estatísticos (Z-Score), após a 

realização de uma bateria de testes de capacidade física que atualmente são 

realizadas de maneiras periódicas em todos os COPs coordenados pelo IBRES. 

Seguem anexos às folhas n° 28 a 44, conforme relatório de prestação de contas do 

1º quadrimestre. 
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5.3 TERCEIRA CAPACITAÇÃO 

Visando cumprir o estabelecido no Plano de Trabalho, no período de 20/12 a 

26/12/2021 (Semana 01) e 27/12/2021 a 02/01/2022 (Semana 02), o IBRES executou 

o PLANO DE CAPACITAÇÃO IBRES 2021 cumprimento das metas de capacitações 

de 2021, para atender com excelência o setor público com constantes melhorias da 

qualidade dos serviços ofertados à sociedade na presente capacitação continuada de 

seus servidores. A Secretaria de Esportes e Lazer do DF autorizou em 17/12/2021 a 

viabilidade da execução da capacitação, atendendo ao Ofício nº 166/2021-IBRES 

mediante manifestação favorável da SEL/DF quanto a solicitação de autorização para 

realização da capacitação e treinamento da equipe técnica e pedagógica dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos de Brazlândia, Estrutural e Recanto das Emas, através do 

Ofício nº 621 assinado pela Sra. JACKELINE DOMINGUES DE AGUIAR - Secretária 

Executiva de Políticas do Esporte. Desta forma, cada colaborador realizou, 

OBRIGATORIAMENTE, 2 cursos de no mínimo 20h cada, nas 2 semanas de 

capacitação.   

5.4 QUARTA CAPACITAÇÃO 

No dia 03 de fevereiro de 2022, às 19h30 iniciou-se a capacitação online de 

todos os colaboradores do CPD do instituto do IBRES dos 03 Centros Olímpico e 

Paralímpico (Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural), com o tema principal sobre 
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“As novas regras da arbitragem de Bocha”. Ministrado pela Coordenadora Geral do 

CPD, Amanda Santos de Brito e tivemos também a participação de dois convidados 

para enriquecer a capacitação. 

João Martins, que é atualmente Assistente Esportivo na Seleção de Bocha 

Paraolímpica e técnico do atleta Maciel desde 2019. Formado em Educação Física 

pela Universidade de Mogi das Cruzes, Mestrado em ciências da atividade física pela 

USP, além de ser voluntário no Projeto Mogi Paraolímpico. 

Maciel Santos, foi o grande atleta classe BC2 na Bocha Paraolímpica. Jogador 

de Bocha há 25 anos, iniciou entre 10 a 11 anos de idade. O seu clube atual é o ADMC 

– Associação Desportiva de Mogi das Cruzes. 

 

Os seus títulos Internacionais:  

● Campeão Paralímpico de Londres 2012; 

● Tetra campeão da América 2014, 2017, 2019 e 2021; 

● Bicampeão Para-Panamericano, Toronto 2015 e Lima 2019; 

● Campeão Sul-americano 2014; 

● Medalha de bronze nas paraolimpíadas de Tóquio 2020; 

● Atualmente 2º colocado no Ranking Mundial. 

 

Títulos Nacionais: 

● 17 vezes campeão Brasileiro Invicto a 14 anos como campeão brasileiro; 

● 14 vezes campeão Regional; 

● 10 vezes campeão Paulista; 

● 05 vezes eleito o melhor atleta Paralímpico de Bocha. 

 

Devido à complexidade do assunto, o tempo não permitiu que fosse finalizado 

no dia 03/02, sendo assim foi concluído na segunda-feira dia 07 de fevereiro, 

anterior a aula prática que será ministrada presencialmente no Centro Olímpico do 

Recanto das Emas às 09 horas com todos os professores e coordenadores da equipe 

PCD. As atividades de capacitação aconteceram por volta das 20h e 30 minutos. 
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Conclui-se que essa capacitação, foi de extrema importância para o 

aprendizado e conhecimento para os trabalhos futuros.  
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5.5 QUINTA CAPACITAÇÃO 

 

O Instituto – IBRES, realizou no dia 14/02/2022, das 8h até às 13h, na 

Academia de Bombeiro Militar – Auditório Coronel Nilton, as seguintes capacitações 

e palestras a saber: 

⮚ Capacitação sobre bioestatística, apresentada pelo Presidente do IBRES; 

⮚ Obesidade Infantil, palestra ministrada pelo Professor Doutorando/UnB, 

Daniel Rodrigues F. Saint Martin; 

⮚ Palestra sobre compliance do Programa de Integridade e Código de ética, 

apresentado pela Dr. Luana Pires. 
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5.6 SEXTA CAPACITAÇÃO  

Dando continuidade ao ciclo de palestras 2022 para os Centros Olímpicos e 

Paralímpicos o Instituto – IBRES, realizou no dia 02/05/2022, às 10h, de forma on-line 

via Google Meet, a palestra intitulada o “Sofrimento” Abordado do Ponto de Vista da 

Teologia, ministrada pelo Padre Fernando. 

 

 

6. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E AVALIAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS 

 

6.1 PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 

 

6.1.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO - AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 

Para avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas nos COPs, foi elaborada 

uma pesquisa de satisfação, na plataforma Google Forms, junto aos alunos dos 

Centros Olímpicos e Paralímpicos Brazlândia, Estrutural e Recanto das Emas. 

Participaram da pesquisa até o dia 09/12/2021,1690 alunos. Destes respondentes, 

99,6% aprovam as técnicas de ensino ministradas pelos professores dos Centros 

Olímpicos. 
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Em conformidade com os dados pode-se constatar que, do total de 

entrevistados (1691), a predominância de respostas foi entre as faixas etárias de 4 a 

19 anos (1082). Em relação ao turno, 46,2% são de turmas do vespertino, seguidas 

por 40,3% do matutino e 13,4% do noturno. 

Quando se avaliam as perguntas “3. O professor foi atencioso e ensinou 

técnicas?” e “4. As aulas iniciaram e terminaram pontualmente?”, nessa ordem, 

verifica-se que 99,6% e 98,8% dos alunos responderam sim. 

A pesquisa ainda revelou, como mostrado no dashboard, que os entrevistados 

avaliaram como ótimo e bom, 98,7%, 98,6%, 91,5% e 99,3%, para as perguntas 5, 6, 

7 e 8, respectivamente, e para as mesmas perguntas, na mesma ordem, avaliaram 

como ruim e péssimo 0,1%, 0,2%, 1,1% e 0,2%. 

O impacto sobre os alunos é muito positivo, o indicador de satisfação, utilizando 

o método NPS, foi de 97, estando na zona de excelência. 
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6.1.2 PESQUISA DE SATISFAÇÃO - PLANO DE CAPACITAÇÃO 

 

Para os dados analisados (71), as respostas para todas as perguntas foram 

positivas. 

Para as perguntas 1 e 2, ambas tiveram 97,2% de respostas ótimo e bom. Com 

relação à pergunta “3. Você acha que a duração do curso foi o suficiente para atender 

às suas expectativas de treinamento?”, 94,3% consideraram como ótimo e bom, para 

a pergunta “4. O objetivo da capacitação do curso foi claramente explicado?”, 100% 

responderam ótimo e bom, já para a pergunta “5. Você se sentiu satisfeito depois de 

completar a capacitação?”, 98,6% classificaram como ótimo e bom. Quanto à 

importância para a aplicação prática nos COPs, 98,6% opinaram como ótimo e bom. 

No quesito ao Instituto proporcionar qualificação adequada aos profissionais dos 

COPs, 95,8% responderam ótimo e bom. 

Pelo método NPS, a satisfação dos participantes foi de 96, dentro da zona de 

excelência. 
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6.1.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ANIVERSÁRIO DO COPs 

 

De acordo com as 304 respostas, 70,7% dos participantes eram alunos dos 

Centros Olímpicos e Paralímpicos e 29,3% não eram alunos. 

Em relação ao que acharam do evento, 95,3% consideraram ótimo e bom e 

2,0% como ruim, e, na questão da duração 92,1% declararam como ótimo e bom e 

2,0% como ruim. No tocante à opinião, acerca do lanche 81,3% opinaram como ótimo 

e bom e 4,9% como ruim, com relação aos brinquedos 77,0% avaliaram como ótimo 

e bom e 8,6% como ruim e sobre as atividades realizadas 91,8% descreveram como 

ótimo e bom e 1,3%. 

O indicador de satisfação foi de 78, indicando que o evento está na zona de 

excelência. 
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6.1.4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO - REUNIÃO DE PAIS 

 

Analisando as 190 respostas, 96,8% atribuíram como ótimo e bom a reunião, 

94,8% declararam que as dúvidas foram esclarecidas e 1,0% das pessoas 

continuaram com dúvidas, 97,4% acharam que a reunião foi objetiva e 0,5% 

discordaram. No que se refere à pontualidade do horário de início da reunião, 97,3% 

avaliaram como ótimo e bom e 1,1% como ruim e em relação às atividades 

desenvolvidas nos COPs, as avaliações foram apenas positivas. 

Para os participantes da reunião de pais, o indicador de satisfação foi de 97, 

estando na zona de excelência. 

 

 

 

 

 

 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                           77 
 

QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  
CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 

                                                             ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

6.1.5 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – COLÔNIA DE FÉRIAS 

 

Olhando para o dashboard, 99,4% dos que responderam à pesquisa, 

participaram novamente da colônia de férias e 99,0% indicaram outra pessoa para 

participar. Quanto às atividades desenvolvidas, 98,2% responderam ótimo e bom. Já 

para a avaliação da equipe de colaboradores, 98,3% atribuíram como ótimo e bom. 

Quando perguntados sobre quais sugestões eles tinham para as próximas 

colônias de férias, as quatro principais sugestões foram: alimentação com 26,6%, 

passeios com 15,9%, brinquedos infláveis com 7,6% e mais atividades com 6,1%. 

Usando o método NPS, a colônia de férias foi aprovada pelos participantes, o 

indicador de satisfação foi de 100, estando na zona de excelência. 
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6.1.6 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – COMPETIÇÃO DE PARABADMINTON 

 

A pesquisa de satisfação da competição de parabadminton contou com 10 

respondentes, sendo que 40,0% destes são alunos matriculados no Centro Olímpico 

e Paraolímpico. Com relação a estrutura do evento, 100% das respostas classificaram 

como ótimo.  

Para a equipe de colaboradores os resultados da avaliação de ótimo atingiu um 

percentual de 100,0% de satisfação. O mesmo resultado ocorreu quando a pergunta 

foi se eles participariam novamente desta competição e se eles indicariam ela para 

alguém. 80,0% dos respondentes tomaram conhecimento do evento via amigos.  

O indicador de satisfação sobre da competição alcançou o índice 100, estando 

na zona de excelência.    
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6.1.7 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SOCIETY 

 

A pesquisa de satisfação sobre a competição de futebol society computou 39 

respostas, todas de alunos matriculados no Centro Olímpico e Paraolímpico. Os 

percentuais atribuídos para a estrutura do evento, de acordo com a avaliação dos 

participantes foram de, 61,5% como ótimo, 35,9% bom, e 2,6% regular. Para a equipe 

de colaboradores a classificação de ótimo, bom, regular e péssimo foi de 74,4%, 

20,5%, 2,6% e 2,6%, respectivamente.  

Todos os pesquisados participariam novamente da competição e 94,9% 

indicariam para outras pessoas. A maioria tomou conhecimento por meio de amigos, 

74,4%, os demais foram através de redes sociais, 25,6%. A avaliação do meio de 

transporte oferecido se concentrou nas classificações de ótimo e bom com percentual 

de 64,1% e 28,2%, apenas 7,7% classificaram como regular.  

Em relação ao lanche oferecido 53,8% avaliaram como ótimo, 25,6% como 

regular, 17,9% bom e somente 2,6% ruim. Sobre as sugestões, 40,6% propôs que 

aumentassem o tempo dos jogos, 40,6% sugeriu mais campeonatos e os demais 

foram de melhorias na infraestrutura e organização.  
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O indicador de satisfação obteve pontuação de 88, classificando o campeonato 

de futebol society na zona de excelência. 

 

6.1.8 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – COMPETIÇÃO DE FUTSAL 

 

As 40 respostas sobre o campeonato de futsal são compostas por 92,5% de 

alunos matriculados e 7,5% de não matriculados. Os percentuais sobre a estrutura do 

evento foram de 82,5% classificados como ótimo e 17,5% como bom. Para a equipe 

de colaboração tem-se a indicação de 95,0% para ótimo e 5,0% bom.  

Todos os pesquisados indicaram o evento para outras pessoas, 97,5% 

participariam novamente e apenas 2,5% não participariam. Sobre a divulgação, a 

maioria foi por meio de amigos, 80,0%, os demais, 20,0%, foram pelas redes sociais. 

As notas para o transporte foram de ótima, boa e regular com percentuais de 80,0%, 

17,5% e 2,5% respectivamente.  

Em relação ao lanche oferecido 80,0% classificaram como ótimo, 15,0% de 

bom e 5,0% como regular. As sugestões foram de mais campeonatos com percentual 

de 56,5%, possibilidade de levar os pais nas competições com 26,1% e os demais 
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distribuídos em aumentar a quantidade de tempo dos jogos, aumento da quantidade 

de vagas, melhora na organização e que o torneio seja aberto para a comunidade.  

Por fim, o indicador alcançou nota 100 de desempenho, logo o campeonato de 

futsal está na zona de excelência. 

 

6.1.9 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – PALESTRA DE CAPACITAÇÃO 14 DE 

FEVEREIRO 

 

Observando o dashboard, 96,3% dos que responderam à pesquisa, revelaram 

que os temas atenderam às expectativas.  

Quanto se os assuntos estavam adequados aos objetivos e se os assuntos 

poderiam ser aplicados nos trabalhos realizados nos COPs, 94,4% e 96,3%, 

respectivamente, responderam ótimo e bom. Já para a avaliação do acompanhamento 

de representantes do IBRES, 100% atribuíram como ótimo e bom. Apenas na 

pergunta sobre a duração do evento que tiveram respostas negativas, 5,6% declaram 

o tempo ruim e 77,8% classificaram como ótimo e bom. 
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Com relação às palestras de Capacitação de Bioestatística e Obesidade 

Infantil, 96,3% participantes classificaram como ótimo e bom, em ambas perguntas. 

Já para o tema: Compliance do Programa de Integridade e Código de Ética, 83,4% 

pontuaram como ótimo e bom e, apenas, 1,9% como ruim. 

Quando questionados a darem sugestões para as próximas palestras 

bimestrais, com 21,2% o tema mais sugerido foi a prática da educação inclusiva. 

Usando o método NPS, as palestras de capacitação foram aprovadas pelos 

participantes, o indicador de satisfação foi de 94, estando na zona de excelência. 

 

6.1.10 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – PALESTRA MOTIVACIONAL DO PADRE 

FERNANDO 

 

De acordo com os dados pode-se inferir que para 98,4% dos participantes, o 

tema atendeu as expectativas. Em relação se o assunto estava adequado aos 

objetivos, pontuaram como ótimo (79,4%), bom (17,5%) e regular (3,2%).  

A pesquisa ainda revelou, como mostrado no dashboard, que os entrevistados 

avaliaram como ótimo e bom, 96,8%, 96,9% e 95,2%, para as perguntas relacionadas 
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à aplicação do tema no trabalho desenvolvido nos COPs, ao acompanhamento de 

representantes do IBRES e quanto a duração do evento, respectivamente. As 

avaliações respondidas com ruim somam, em cada pergunta, menos de 2%.  

Com relação às sugestões de temas para o próximo evento, 28,1% colocaram 

depressão e 12,5% saúde mental. 

O impacto sobre os participantes é muito positivo, o indicador de satisfação, 

utilizando o método NPS, foi de 96, estando na zona de excelência. 

 

6.1.11 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – FESTA JUNINA 

 

De acordo com as 503 respostas, sendo 79 para Brazlândia, 279 para 

Estrutural e 145 para Recanto das Emas, 67,8% dos participantes eram alunos dos 

Centros Olímpicos e Paralímpicos e 32,2% não eram alunos. 

Em relação à opinião quanto ao lanche oferecido, 96,8% consideraram ótimo e 

bom e 1,0% como ruim e péssimo, e, na questão dos colaboradores auxiliares durante 

o evento 97,4% declararam como ótimo e bom e 0,8% como ruim e péssimo. No 

tocante acerca a duração do evento 96,0% opinaram como ótimo e bom e 1,0% como 
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ruim e péssimo, com relação à estrutura do evento 98,2% avaliaram como ótimo e 

bom e 0,8% como ruim e sobre os brinquedos do evento 94,0% descreveram como 

ótimo e bom e 1,0% como ruim e péssimo. 

No questionário havia uma pergunta para que os participantes pudessem 

sugerir temas e melhorias para os próximos eventos dos COPs, as quatro primeiras 

sugestões foram: mais comidas típicas (29,2%), mais brinquedos e brincadeiras 

(10,4%), mais pessoas na organização (8,3%) e mais tempo (7,3%). 

O indicador de satisfação foi de 93, indicando que o evento está na zona de 

excelência. 

 

6.1.12 COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO 

 
 

A pesquisa de satisfação da competição de natação contou com 43 

respondentes, sendo composta em sua maioria, 69,8%, de alunos matriculados no 

Centro Olímpico e Paraolímpico. Com relação a estrutura do evento as respostas se 

concentraram entre ótimo e bom com percentual de 88,4% e 11,6%, respectivamente.  
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Para a equipe de colaboradores, os resultados da avaliação de ótimo atingiu 

um percentual de 95,3% de satisfação. As sugestões para os próximos campeonatos 

foram diversas, pode-se destacar o pedido de mais lanches (31,3%) e mais 

competições (18,8%).  

Ao serem questionados se participariam novamente da competição e se 

indicariam para outras pessoas, todos responderam que sim. As redes sociais 

representaram 51,2% sobre o conhecimento do evento e 48,8% foram através de 

amigos.  

O indicador de satisfação sobre o campeonato de natação alcançou o índice 

100, estando na zona de excelência.    

 

6.2 AVALIAÇÃO FÍSICA   

 Buscando atender também aos anseios do Projeto Futuro Campeão – PFC e 

fomentar a carência de novos talentos esportivos. O IBRES implementou um 

programa de detecção de talentos esportivos (Estratégia Z), através da aplicação da 

metodologia desenvolvida pelo Dr. Victor Matsudo, diretor do Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS. O programa de 

detecção de talentos consiste em apontar possíveis talentos esportivos por meio de 

cálculos estatísticos (Z-score) após a realização de uma bateria de testes de 

capacidade física que atualmente são realizadas de maneiras periódicas em todos os 

COPs coordenados pelo IBRES. 

 O objetivo das avaliações foi auxiliar os professores na detecção de novos 

talentos esportivos e no planejamento adequado das aulas de acordo com o nível 

técnico e maturacional dos alunos. Os testes avaliativos são fundamentados em 

métodos válidos, consistem de uma bateria de testes reprodutíveis e de baixo custo 

cujas medidas podem ser realizadas em todos os centros olímpicos. As informações 

coletadas foram armazenadas em um banco de dados capaz de guiar a atuação 

profissional, gerar diagnóstico de composição corporal, força de membros inferiores e 

superiores, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória. Além disso, também é possível 

através da análise dos dados propor programas de intervenção nos centros olímpicos 

no âmbito da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor. 
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 Os testes realizados são: medida da estatura, massa corporal, cálculo do índice 

de massa corporal (IMC), teste de arremesso de medicine ball, teste de salto 

horizontal, teste de salto vertical, teste de agilidade (aranha), teste de velocidade (20 

metros), teste de 12 minutos, teste de flexão de braço e teste de flexão abdominal. 

 

6.2.1 AVALIAÇÃO FÍSICA – INICIAL 

 

RESULTADO DOS TESTES APLICADOS NA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS DOS 

COPs (BRAZLÂNDIA, RECANTO DAS EMAS E ESTRUTURAL).  
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RESULTADO DOS TESTES APLICADOS NA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS 

DOS COPs (BRAZLÂNDIA, RECANTO DAS EMAS E ESTRUTURAL).  
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Os documentos comprobatórios: relatório com fotos, lista de presença e pesquisa de 

satisfação foram apresentados no REO do 1º quadrimestre. 

 

6.2.2 AVALIAÇÃO FÍSICA - INICIAL (Business Intelligence – BI) 

RESULTADO DOS TESTES APLICADOS NA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS E 

ADULTOS 18 ANOS ACIMA DOS COPs (BRAZLÂNDIA, RECANTO DAS EMAS E 

ESTRUTURAL). 

  

COP BRAZLÂNDIA 

No Centro Olímpico e Paralímpico da cidade de Brazlândia 655 alunos foram 

pesados e medidos, destes 53% representam os adultos e 47% os adolescentes e 

crianças.  

 Dentre as crianças e adolescente 44,1% são do sexo feminino e 55,9% do sexo 

masculino. Os alunos foram classificados de acordo com seu IMC, portanto este grupo 

é composto em sua maioria por alunos saudáveis (55,2%), aqueles classificados com 

obesidade e sobrepeso são respectivamente 26,0% e 13,6%, apenas 5,2% se 

encontram abaixo do peso.  

 Além de serem classificados de acordo com o IMC, foi realizada uma 

classificação de acordo com a idade e sexo em relação à altura, para isso foi utilizado 

como referência os valores da OMS. Em Brazlândia há 46,1% de crianças e 

adolescentes acima da altura média. 
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Para os adultos do COPs de Brazlândia, existe uma predominância do gênero 

feminino (69,5%), os homens representam 30,5% dos adultos. A maior parte desse 

grupo se encontra na classificação de sobrepeso (38,6%) e obesidade (34,0%), 

apenas 1,2% está abaixo do peso e 26,2% estão saudáveis. 
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COP RECANTO DAS EMAS 

Na regional do Recanto das Emas, foram pesados e medidos 488 alunos, 

sendo 59,8% adultos e 40,2% crianças e adolescentes.  

 Observa-se nesse grupo que sua maioria se encontra com o peso no status de 

saudável 54,1%, nas classificações de obesidade, sobrepeso e abaixo do peso as 

porcentagens são, respectivamente, 24,0%, 13,3% e 8,6%. Em relação ao gênero, 

nota-se que a quantidade de alunos do sexo masculino (58,7%) é maior que o feminino 

(41,3%). 

 Para a estatura, a metade se encontra na média (50,0%), as crianças e 

adolescentes que estão acima da estatura média representam 49,0%, apenas 1,0% 

dos alunos do Recanto das Emas estão abaixo da estatura média. A classificação da 

estatura leva em consideração a idade e sexo de cada indivíduo, para que possam 

ser categorizados de maneira adequada. 

 

 

 

A figura abaixo apresenta a distribuição dos adultos em relação ao IMC. 

Verifica-se que existe uma concentração de mulheres com percentual de 81,6% e 
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apenas 18,4% de homens. Para a faixa de peso, o grupo possui 40,4% de alunos com 

sobrepeso, 33,9% com obesidade, 24,7% saudáveis e apenas 1,0% abaixo do peso. 

 

 

COP ESTRUTURAL 

Na Região Administrativa Estrutural foram medidos e pesados 213 alunos, sua 

maioria representa as crianças e adolescentes (63,4%) e 36,6% os adultos.   

 Nesse grupo o gênero feminino retrata 46,7% e o masculino 53,3%. Com base 

no parâmetro de índice de massa corporal, nota-se que a concentração de alunos 

saudáveis (60,7%), os obesos (21,5%), aqueles com sobrepeso (12,6%), e aqueles 

abaixo do peso (5,2%). Em relação a estatura, foram encontrados 33,3% de alunos 

acima da média e apenas 0,7% abaixo da média. 
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Prevalece, para os adultos, o gênero feminino compondo 80,7% dos alunos e 

apenas 19,3% representa o gênero masculino. A distribuição do grupo em relação ao 

peso é concentrada nas classificações de sobrepeso (41,0%) e obesidade (39,7%), 

não existe ninguém abaixo do peso, o percentual de alunos saudáveis é de 19,3%. 
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6.2.3 AVALIAÇÃO FÍSICA - FINAL 

 

Destacamos que as avaliações físicas deste quadrimestre foram realizadas 

no dia 12 de julho nos períodos matutino (08h00 às 11h30), vespertino (14h00 às 

17h40) e noturno (18h30 às 21h30). Os alunos foram direcionados ao ginásio 

Poliesportivo do Centro Olímpico, lá passaram por 5 estações, são elas: 1) 

identificação, preenchimento do questionário PARQ e medidas de pressão arterial e 

frequência cardíaca de repouso; 2) mensuração da massa corporal e da estatura; 3) 

medida da agilidade e da flexibilidade; 4) medida da velocidade e da força; 5) teste de 

12 minutos de Cooper. 

Após a realização dos testes e medidas dos alunos foi dado início a 

digitalização dos dados em planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo Instituto IBRES, 

a saber: 
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Observação: O COP Recanto preencheu as fichas manualmente, conforme relatório 

do mesmo anexo. 
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FOTOS DAS AVALIAÇÕES NOS COPS BRAZLÂNDIA, ESTRUTURAL E 

RECANTO DAS EMAS 
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Seguem os anexos IX, X e XI deste relatório, os documentos comprobatórios: 

relatórios com fotos e fichas das avaliações físicas dos alunos. 
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Nome / Assinatura do Dirigente da OSC 

EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Presidente IBRES 

 

CONCLUSÃO 

  

Destarte, nos termos do artigo 60 do Decreto nº 37.843/2016, o 

Relatório de Execução do Objeto - REO apresentado no período de 2021/2022, 

referente ao processo nº 00220-00002691/2020-71, descreve as ações desenvolvidas 

para o efetivo cumprimento do objeto, comprovando o alcance das metas e dos 

resultados esperados no período. Nos relatórios anexos são apresentados os 

documentos de comprovação do cumprimento das metas, tais como: listas de 

presença, fotos, vídeos, documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo, e os 

relatórios de execução financeira. Diante do apresentado cabe ao gestor da parceria 

concluir favoravelmente pela concordância quanto ao cumprimento do objeto. 
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ANEXOS 

 

➤ ANEXO I - Prestação de Contas (REO e REF) - 1º Quadrimestre (entregue na 

SEL com Ofício nº 102/2021 – IBRES, de 29 de dezembro de 2021), contendo da 

PARTE 1 a 12. 

 

➤ ANEXO II - Prestação de Contas (REO e REF) - 2º Quadrimestre (entregue na 

SEL com Ofício nº 084/2022 – IBRES, de 28 de março de 2022), e seus anexos de 

I a XI. 

 

➤ ANEXO III - Prestação de Contas (REO e REF) - 3º Quadrimestre (entregue na 

SEL com Ofício nº 184/2022 – IBRES, de 25 de julho de 2022), e seus anexos de I 

a IV. 

 

➤ ANEXO IV - Relatório com fotos da Competição - 15ª Corrida do Marmelo 2022, 

em 30 de janeiro de 2022, participação do COP Brazlândia. 

 

➤ ANEXO V - Relatório com fotos do Campeonato Brasiliense Loterias Caixa de 

Atletismo - Sub18, em 21 e 22 de maio de 2022, participação do COP Brazlândia. 

 

➤ ANEXO VI - Relatório com fotos da 2ª Colônia de Férias 2022 do COP 

Brazlândia. 

 

➤ ANEXO VII - Relatório com fotos da 2ª Colônia de Férias 2022 do COP 

Estrutural. 

 

➤ ANEXO VIII - Relatório com fotos da 2ª Colônia de Férias 2022 do COP Recanto 

das Emas. 
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➤ ANEXO IX - Avaliação Física Final do COP Brazlândia. 

 

➤ ANEXO X - Avaliação Física Final do COP Estrutural. 

 

➤ ANEXO XI - Avaliação Física Final do COP Recanto das Emas. 

 

➤ ANEXO XII - Recibos de aquisições/entrega de materiais administrativos, 

esportivos, pedagógicos e uniformização do COP Brazlândia. 

 

➤ ANEXO XIII - Recibos de aquisições/entrega de materiais administrativos, 

esportivos, pedagógicos e uniformização do COP Estrutural. 

 

➤ ANEXO XIV - Recibos de aquisições/entrega de materiais administrativos, 

esportivos, pedagógicos e uniformização do COP Recanto das Emas. 

 

➤ ANEXO XV - Declaração de entrega de uniformes para os alunos do COP 

Brazlândia. 

 

➤ ANEXO XVI - Declaração de entrega de uniformes para os alunos do COP 

Estrutural. 

 

➤ ANEXO XVII - Declaração de entrega de uniformes para os alunos do COP 

Recanto das Emas. 
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