
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXECUTOR Associação Argos 
CNPJ 19.638.657/0001-07 
Nº DO PROJETO 2017.01.0003 
NOME DO PROJETO Núcleo de Excelência Esportiva em Voleibol – NEEV Argos 

 

APRESENTAÇÃO DA REALIDADE DO LOCAL E PÚBLICO ALVO ANTES DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO 

 
A Associação Argos já tem um projeto em execução na cidade de Betim. Tal projeto, 

denominado "O caminho é o esporte" oferece atividades esportivas para crianças e 

adolescentes. Para se manter, conta com doações de material e voluntários para ministrar as 

aulas.  

 

Para 2017 a entidade captou recursos junto a Algar Telecom para o Projeto "Avança na Escola 

e na Bola", aprovado no Minas Esportiva Incentivo ao Esporte. Entrará em breve com um 

pedido de readequação para que o mesmo seja executado a partir de outubro no Sistema Divina 

Providencia, bairro Olhos D'Água em Belo Horizonte.  

 

Com essa ampla expansão de ações na área esportiva, identificou uma demanda junto à 

comunidade de Contagem quanto a atividade de Voleibol para adolescentes do naipe feminino. 

A cidade tem potencial para desenvolver o esporte e já contou em algumas vezes com essas 

iniciativas de ofertar voleibol para adolescentes do sexo feminino, representando a cidade e 

dando oportunidade para jovens se ingressarem ou manterem no esporte competitivo. Para dar 

continuidade a algumas iniciativas que já existiram e não tem perspectivas de prosseguir, a 

prefeitura confiou a direção da Associação Argos a cessão do Ginásio Poliesportivo do Riacho 

a fim de desenvolver o projeto Núcleo de Excelência Esportiva em Voleibol - NEEV Argos, 

nome inclusive com identidade popular de ações anteriores de tentativa de implantação de um 

método sistematizado e continuo de trabalho no Voleibol feminino.  

RELATÓRIO DE IMPACTO DO PROJETO ESPORTIVO 

 



 

 

 

Como um dos objetivos da Associação Argos é a promoção de atividades de relevância pública 

e social, identificando a demanda de oferecer treinamento para a comunidade Esportiva de 

Contagem, sabendo do know-how da entidade, que tem seu DNA no esporte, propôs o Projeto 

em questão. 

 

A Associação Argos, que tem o Esporte como principal área "no seu DNA", vem contribuindo 

anualmente para que cada vez mais o esporte seja instrumento de transformação social e pivô 

central na formação de cidadãos de bem, com princípios e valores comungados pelo esporte.  

 

A seriedade de sua atuação fez com que alguns membros da comunidade de Contagem, tendo 

contato com o trabalho desenvolvido em Betim, buscasse a diretoria da entidade para apresentar 

e contribuir no atendimento de uma demanda latente da comunidade, de manter um trabalho de 

oferta de treinamento sistematizado da modalidade voleibol para adolescentes de 12 a 16 anos, 

sexo feminino, que existia em Contagem e que estava se encerrando.  

 

A comunidade, reconhecendo o potencial e a importância do esporte para a localidade, 

carinhosamente identifica a cidade de Contagem como um verdadeiro Núcleo de Excelência 

Esportiva em Voleibol. A Associação Argos, entidade que tem como princípio o atendimento 

e a contribuição para uma sociedade melhor, e sabendo desse poder do esporte, se propôs a 

liderar esse movimento, junto com a própria comunidade, Pais de alunos e atletas, de manter as 

atividades de uma forma estruturado e sistematizada. O Know-how da Associação Argos no 

esporte facilitou a tomada de decisão e o início dos trabalhos para levantar parceiros para o 

desenvolvimento do projeto. A Prefeitura de Contagem foi o primeiro parceiro a apoiar a 

iniciativa da Associação Argos, cedendo o espaço para a realização do projeto. O grupo Sada 

Transportes foi outro parceiro que se propôs a incentivar via ICMS o projeto, a fim de não 

permitir que adolescentes sejam obrigadas a se afastar da pratica esportiva do voleibol. 

 

A Associação Argos recebeu alguns pais e atletas da comunidade Esportiva de Contagem e 

identificou através do relato dos pais que, além de muitas atletas terem potencial para o alto 

rendimento, o comprometimento das adolescentes com a vida escolar após o envolvimento com 

o esporte é um dos pilares para a necessidade de continuar na pratica Esportiva sistematizada.  

 



 

 

Além disso, a realização do projeto trousse para as atletas benefícios diversos como a pratica 

regular de atividade física como forma preventiva de problemas de saúde e o aprendizado de 

valores do esporte como o saber ganhar e perder, o respeito ao espaço do companheiro, entre 

outros.  

 

A Associação Argos é vinculada a Federação Mineira de Voleibol e possibilitou através do 

projeto a participação das equipes formadas no município de Contagem/MG nos principais 

campeonatos da modalidade no País. 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPORTIVO 
 

Projeto intitulado NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM VOLEIBOL - NEEV 

ARGOS – proposta nº 2017.01.0003, foi viabilizado pelo Programa Minas Esportiva Incentivo 

ao Esporte, que incentiva a prática esportiva por meio de dedução de ICMS dos apoiadores dos 

projetos apresentados à Secretaria de Estado de Esportes (SEESP). 

 

A Associação Argos após ter o projeto aprovado, levou para a cidade de Contagem o acesso a 

modalidade esportiva voleibol de qualidade nas categorias Sub 14, Sub 15 e Sub 16, orientada 

por profissionais qualificados, para jovens de 06 a 16 anos do sexo feminino.  

 

OBJETOS 

 Formação e o Desenvolvimento de Atletas na modalidade Voleibol Feminino 

 Desenvolver atletas na modalidade voleibol Feminino;  

 Oportunizar o acesso de adolescentes do sexo feminino ao esporte competitivo;  

 Disputar algumas competições de base do voleibol feminino no Estado e no País; 

 
EXECUÇÃO 

O projeto NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM VOLEIBOL - NEEV ARGOS 

teve seu início de execução em setembro de 2017. 

Os treinamentos qualidade nas categorias Sub 14, Sub 15 e Sub 16 são realizados no 

Poliesportivo do Riacho, localizado a Rua Rio Paraopeba, 1200 - Riacho das Pedras – 

Contagem/MG, CEP: 32260-000.  



 

 

SELETIVA 

Com o intuito de fortalecer o projeto e cumprir com a meta de atendimento, a seletiva para a procura de 

novos talentos para o voleibol foi realizada em 22/09/2017.  

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Foram realizados testes de seleção para escolha das atletas que comporiam a equipe. As atletas 

foram escolhidas pela Comissão Técnica de acordo com as valências físicas e técnicas para o 

voleibol competitivo. 

 

 



 

 

TREINAMENTOS  

Os treinamentos acontecem de acordo com o quadro abaixo, atendendo as categorias sub 

15, 15 e 16: 

 

TURMA 
ATIVIDADE A SER 

REALIZADA 
HORÁRIO DAS 
ATIVIDADES 

DIAS DA SEMANA EM QUE 
OCORRERÃO AS ATIVIDADES 

TURMA SUB 14 Voleibol 

17hàs 19h Segunda, Quarta 

19h às 21h Terça, Quinta 

15h às 17h Sexta 

TURMA SUB 15 Voleibol 

19h às 21h Segunda, Quarta 

17hàs 19:15h Sexta 

08:30h às 12:45h Sábado 

TURMA SUB 16 Voleibol 

17h às 19h Terça, Quinta 

15h às 17:30h Sexta 

08:30h às 12:45h Sábado 

 

 

METAS  

ATENDER 60 BENEFICIÁRIOS DO PROJETO ESPORTIVO, CONFORME 

PÚBLICO ALVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DELIMITADOS. 

No momento de encerramento do Projeto NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM 

VOLEIBOL - NEEV ARGOS estavam sendo atendidas 68  atletas beneficiárias, ativas e 

frequentes aos treinamentos diários.. 

*Os documentos comprobatórios estão anexos na meta.  

 

DESENVOLVER HABILIDADES TÉCNICAS DAS BENEFICIADAS DO PROJETO 

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE TESTES DE FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL 

Foram aplicados testes de habilidades técnicas no início do projeto, início de 2018 e final do 

projeto, que verificou uma melhora no desempenho das atletas; 

 

REALIZAR DUAS REUNIÕES DE PAIS DURANTE O PROJETO 

Conforme previsto, foram realizas 02 reuniões. 

*Os documentos comprobatórios estão anexos na meta.  

 



 

 

PARTICIPAR DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE VOLEIBOL AR-6 NAS 

CATEGORIAS SUB 14, SUB 15, E SUB 16 

Conforme previsto a equipe do NEEV Argos, com recursos do Projeto, participou da 

competição no ano de 2018 com as categorias sub 14, 15 e 16, todas as documentações em 

anexo no sistema. 

 

PARTICIPAR DA COPA CIDADE MARAVILHOSA NA CATEGORIA SUB 15 

Conforme previsto a equipe do NEEV Argos, com recursos do Projeto, participou da 

competição no ano de 2018 com a categoria sub 14 e a documentação pertinente foi apresentada 

no sistema junto a prestação de contas final. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO 

14 atletas do sexo feminino e 2 técnicos do sexo masculino participaram da competição. 
Sendo que apenas duas atletas relataram não saber que a competição era financiada com 
recursos públicos, porém, 100% dos participantes relataram que não arcaram com 
nenhum custo para participar do campeonato. 
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PORQUE QUIS PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO



 

 

Adquirir experiência, o aprendizado e a visibilidade foram os principais motivos para as 
atletas quererem participar da competição. Em 100% dos casos gostaram de participar e 
tiveram suas expectativas atendidas. 

 

 

Todos os participantes avaliaram positivamente os serviços ofertados e a competição. 

100% 100% 100% 100%

TRANSPORTE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO COMPETIÇÃO

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS OFERTADOS



 

 

RELATÓRIO SINTETIZADO DOS RESULTADOS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Conforme instrução da Secretaria de Esportes em formulário disponibilizado nos parâmetros 

art. 49, II, b da Resolução SEESP 16/2017, para os projetos de NATUREZA CONTINUADA, 

na 1º Prestação de Contas Parcial deveria segue avaliação e síntese dos questionários de 

avaliação aplicados: 

 

- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS; 

Um total de 54 pais compareceram a reunião de avaliação final do projeto, segue dados obtidos 

com a pesquisa: 

O projeto é muito bem quisto pelos pais que em 100% dos casos aprovam o projeto, 
classificando-o como ótimo ou bom.  
 

 
 
Além disso, nossos profissionais são reconhecidos pela competência e assiduidade. 

 

 

 

ÓTIMO
89%

BOM 
11%

REGULAR
0%

1) QUAL A SUA AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO 
ESPORTIVO:



 

 

Quando perguntado se o local de realização do projeto está em boas condições de uso e 
boas condições para a prática do esporte, 100% dos pais tiveram respostas positivas. 

 

Quando perguntado sobre a contribuição do projeto na vida das atletas, os benefícios mais 

apontados foram melhora no desenvolvimento pessoal, disciplina, bem estar físico, saúde, 

melhora no rendimento escola e trabalho em equipe. 
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7) Qual foi a contribuição que este projeto trouxe ao 
desenvolvimento interpessoal do aluno (desempenho 

escolar, convivência na família, amigos etc.) bem como 
físico(bem estar, condicionamento físico, saúde)? 



 

 

- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO- BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 
 

Um total de 64 atletas compareceram a reunião de avaliação final do projeto, segue dados 

obtidos com a pesquisa: 

Atendemos atletas de 10 a 15 anos, que se classificam de raças distintas, avendo uma 

predominância de atletas autointitulada da raça Parda. 

 

 

 

 

Nossas atletas demostraram que nosso projeto foi amplamente divulgado, pois apresentaram 

diversas formas de Primeiro contato com o projeto. Consideramos o maior acesso através dos 

convites realizados nas escolas que totalizam 41% dos casos 

Branca
19%

Morena
14%

Não se declara
19%

Pardo
42%

Preta
6%

RAÇA/COR

10 anos
3% 11 anos

15%

12 anos
17%

13 anos
16%

14 anos
30%

15 anos
11%

Não declarou
8%

IDADE



 

 

 

 

 

No momento de divulgação do projeto nas escolas, nas seletivas, nas reuniões realizadas com 

pais e atletas e através das divulgações realizadas pelo banner no ginásio, divulgamos que o 

projeto é realizado através do Programa Minas Esportiva, sendo custeado com recursos 

públicos, e por isso a maioria das nossas atletas demostraram na pesquisa conhecer como o 

projeto acontece e como é financiado. 

 

 

 
  

Convidado
27%

Escola
14%

Indicação de 
Amigo

39%

Ginásio
9%

Jornal
5%

Outra Atleta
3%

Redes sociais
3%

COMO  TOMOU CONHECIMENTO DO PROJETO

SIM
72%

NÃO
28%

CONHECIMENTO DE QUE O PROJETO É FINANCIADO COM 
RECURSOS PÚBLICOS DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO 

ESPORTE DE MINAS GERAIS



 

 

Quando perguntado se precisaram arcar com algum custo, por menor que seja, para ingressar 

no Projeto, 100% das atletas confirmaram a gratuidade de Inscrição. Uma atleta relatou que 

para participar dos treinamentos teve que arcar com vale transporte, cabe esclarecer que esta 

não é uma despesa prevista no projeto, além disso, o trajeto de casa para o ginásio e da volta 

para casa após o treinamento é de responsabilidade dos pais, ficando a cargo deles levar e buscar 

as atletas aos treinamentos. 

 

O Gosto pelo voleibol é o principal motivo das atletas participarem do projeto, e a seletiva 
foi o principal mecanismo de entrada das atletas. 
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Por que quis participar do Projeto Esportivo

Seletiva
40%

Não Opinaram
11%

Técnico
33%

Convite/Escola
16%

COMO VOCÊ FOI SELECIONADO PARA PARTICIPAR DO 
PROJETO



 

 
O projeto é muito bem quisto pelas atletas que em 100% dos casos apontam ter as expectativas 

atendidas, sendo a melhora no Desenvolvimento Pessoal e Físico percebidas por elas o maior 

motivo para isso. Além disso, 98% das atletas avaliam o projeto como ótimo e bom. 

 

A carga horaria de treinamento é considerada adequada por todas as atletas. O 

comprometimento com o horário, a frequência, o conhecimento com voleibol e o trato dos 

profissionais é aprovado por 100% das atletas que avaliam os profissionais de forma geral como 

Ótimos e Bons. 

 

Quando avaliado o local de realização do projeto, 99% classificam como sendo ótimo ou bom 

e todas as atletas confirmam a boa condição do ginásio para pratica do voleibol e sua ótima 

localização. Quanto as condições de uso 4 atletas relataram ter encontrado o banheiro sem papel 

higiênico alguma vez, mas de forma geral todas concordam com a boa condição de uso do 

Ginásio. 

 

Todas as atletas receberam uniformes de treino para treinamento. Porém algumas atletas 

relataram na pesquisa não ter recebido materiais. Acreditamos que elas não consideraram 

uniforme como um material, imaginando se tratar de bolas, rede, etc.., pois, quando perguntado 

da qualidade do material disponibilizado 100% classificou como sendo ótimo e bom. 

 

Participar de 
Campeonatos

11% Qualidade e 
Organização

8%

Desenvolvimento 
Pessoal e Físico

70%

Bons 
Profissionais

4%

Oportunidade
7%

EXPECTATIVAS ATENDIDAS PARA 100% DAS ATLETAS



 

 

A maior parte das atletas relataram não querer participar de outro projeto semelhante, quando 

questionamos o porquê, nos relataram que tinham entendido que o projeto seria no mesmo 

período desse projeto, sendo assim, não seria possível. Mas se fosse um projeto de continuidade 

a esse, elas teriam interesse. 

 

 

 

A maior contribuição do projeto para a vida das atletas foi o aprendizado e evolução, seguido 

do desenvolvimento Físico, conquista de novas amizades, socialização, responsabilidade e 

bem-estar. 
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CONTRIBUIÇÃO QUE ESTE PROJETO 
TROUXE À SUA VIDA



 

 

CONCLUSÃO 

 
O NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM VOLEIBOL - NEEV ARGOS, 

executado com recursos da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte está em execução desde 

outubro de 2017 e cumpriu com os objetivos propostos.  

Possibilitando a Associação Argos contar com profissionais em áreas imprescindíveis para o 

desenvolvimento da modalidade na entidade e também beneficiando diretamente os atletas 

através do acesso aos treinos, materiais, equipamentos e uniformes adquiridos. 

As metas pactuadas no plano de trabalho, foram cumpridas, demonstrando que os objetivos 

foram alcançados ao final da execução do projeto em questão.  

Portanto, conclui-se que os recursos do NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM 

VOLEIBOL - NEEV ARGOS, foram imprescindíveis e garantiram a melhoria no processo de 

formação e desenvolvimento de atletas. 

 
 

 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018. 
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ROGÉRIO CALDEIRA DA CUNHA BRANT FILHO  

Assinatura do representante legal do EXECUTOR 
 
 
 

 
ROSILENE TEIXEIRA DA SILVA DE ASSIS 

Assinatura do representante legal do PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
 
 


