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RESUMO 

 

Em um curto espaço de tempo o Brasil sediará dois grandes eventos esportivos: a Copa 

do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Muitas são as oportunidades de ações 

esportivas, dada a visibilidade proporcionada pelo sediamento dessas competições. Ao 

se analisar a situação contemporânea, nota-se a necessidade e capacidade de ampliação 

da cultura de prática esportiva. Porém, as políticas esportivas dependem 

fundamentalmente da articulação e competências dos gestores esportivos. Dessa 

maneira, o objetivo do projeto é a consolidação do Sistema Esportivo, por meio do 

fortalecimento de uma rede que une agentes esportivos municipais, estaduais e da 

sociedade civil, com vistas à intersetorialidade. Por meio do oferecimento de curso de 

pós-graduação aos gestores procurar-se-á fomentar a troca de informações e a realização 

de políticas articuladas e qualificadas. O Sistema Esportivo será enriquecido pelo 

estabelecimento de critérios específicos, voltados à atuação prática das ações esportivas, 

por exemplo, criação de planos estratégicos, criação de projetos para captação de 

recursos voltados ao desporto. O ICMS Solidário- Critério Esportes tem papel 

destacado nesse projeto, já que representa um marco para o esporte e importante fonte 

de informações municipalizadas. O sucesso da ação será medido por indicadores 

mensurados antes, durante e após o trabalho. Por fim, um Sistema Esportivo mais 

integrado será capaz de oportunizar a população mineira maior acesso a políticas 

desportivas qualificadas. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016 representam 

oportunidade ímpar para obtenção de benefícios sociais. O sediamento de megaeventos 

esportivos abre um leque de possibilidades para criação e manutenção de legados, além 

de atividades relacionadas à preparação e realização dos eventos. 

Nos dias de hoje, os grandes eventos esportivos deixaram de ser apenas um 

evento de competição esportiva para ser uma oportunidade para construção de 

plataforma de promoção da imagem da nação, estado ou cidade que os recebe. Por 

exemplo, os Jogos Olímpicos, atualmente, têm o poder de influenciar sobre como a 

localidade é percebida seja por atores externos, ou pela própria população, estimulando 

investimentos que geram desenvolvimento. 

Os megaeventos possuem diversas dimensões a serem analisadas, o que envolve 

diferentes áreas de conhecimento. Seus impactos podem ser extraordinários. Tais 

eventos envolvem complexas negociações entre os atores públicos, e destes com a 

sociedade civil, buscando maior alinhamento de ações e projetos, e a otimização de 

resultados (LEME, 2008).  

Bellen (2005) afirma que “existe uma crescente percepção de que é necessário 

considerar no planejamento, nas políticas e na ação em longo prazo aspectos não-

monetários, demográficos, sociais e ambientais para realmente se alcançar a 

sustentabilidade”. 

Partindo-se das considerações de Sachs (apud BELLEN, 2005), o 

desenvolvimento sustentável envolve cinco dimensões: sustentabilidades social, 
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econômica, ecológica, geográfica e cultural. O mesmo autor salienta que 

sustentabilidade é um conceito dinâmico, logo, encontra-se em processo de mudança. 

Ora, o Estado é locus adequado para a realização de ações comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável. Especificamente sobre a sustentabilidade social, é dever 

do Estado garantir o acesso aos direitos sociais elencados nas Constituições Federal e 

Estadual. 

A implementação de atividades esportivas por meio de políticas públicas 

constitui-se como meio ou fim, dependendo do objetivo da ação. No primeiro caso, é 

um meio porque o esporte tem também caráter funcionalista e intersetorial, o que 

propicia benefícios em esferas como turismo, saúde, educação e segurança. No segundo 

caso, porque o esporte e o lazer são direitos sociais constituídos e, por isso, devem ser 

satisfeitos pelo Estado.  

O setor público, em geral, possui papel relevante para viabilizar a realização dos 

megaeventos esportivos, e no âmbito das políticas públicas, o planejamento e a gestão 

destes eventos devem ter como enfoque a responsabilidade social e as necessidades de 

uma determinada sociedade. 

 Segundo Bechara (2008), elaborar políticas públicas significa atender às reais 

necessidades e expectativas da sociedade a fim de lhe proporcionar melhor qualidade de 

vida. Preceito este que o Governo de Minas estabelece em sua missão de “tornar Minas 

Gerais o melhor estado para se viver”. (MINAS GERAIS, 2010).  

De acordo com avaliação ocorrida durante o Seminário Internacional sobre 

Sistemas de Proteção Social, que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a melhoria das 
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políticas sociais esbarra na articulação entre a União, estados e municípios e tem como 

gargalo a capacidade técnica local e regional (COSTA, 2009). 

Com a finalidade de melhorar as habilidades e competências de gestores 

esportivos municipais, estaduais e da sociedade civil, articuladas de forma sistêmica a 

estratégias de informações integradas e de intervenções complementares, propiciando 

desenvolvimento do setor esportivo, o escopo do projeto é o oferecimento de curso de 

pós-graduação a gestores esportivos em âmbito municipal e estadual, com mecanismos 

para aplicação prática do conteúdo aprendido e consolidação do Sistema de Esporte 

(SE). De acordo com critérios descritos na seção 3 do projeto.  

Além dessa introdução, o trabalho apresenta mais quatro seções. No segundo 

momento é caracterizada a situação contemporânea do esporte e da gestão esportiva. A 

seguir é apresentada a estrutura e o funcionamento do projeto, elucidam-se os objetivos, 

o público alvo, o cronograma e a justificativa do projeto. Os recursos humanos, físicos 

financeiros e tecnológicos necessários são descritos na quarta seção. Por fim, são 

explicitados os indicadores e resultados esperados do projeto. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

 Partindo-se das considerações de Bechara (2008), o sediamento de megaeventos 

esportivos constitui-se como oportunidade para produção de legados sociais. A política 

pública é o que une, é o foco central das vertentes do planejamento e da produção de 

megaeventos esportivos e de legados relevantes para a sociedade, considerando os 

impactos produzidos e a abrangência dos mesmos. 

Para mensurar os impactos proporcionados por estes legados esportivos, é 

importante a aplicação sistemática de acompanhamento sobre os itens de referência 

vinculados aos mesmos de forma longitudinal, uma forma poderia ser o uso de 

indicadores. Neste sentido, percebe-se a carência de informações integradas e 

municipalizadas a respeito da situação esportiva, além das intervenções realizadas por 

meio dos seus vários atores. 

Se existe essa insuficiência informacional, por outro lado, existem instrumentos 

que se constituem como oportunidade para levantamento, atualização e gestão de 

informações pertinentes à realidade esportiva mineira. O desenvolvimento e utilização 

de informações provenientes do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, do Índice 

Mineiro de Desenvolvimento Esportivo, do “Critério Esportes” vinculado ao ICMS 

Solidário, e da manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão Esportiva são 

mecanismos que, articulados, podem oferecer subsídios para avaliação situacional e da 

eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas esportivas. 

Ainda assim, é possível levantar informações sobre a situação esportiva do 

Estado de Minas Gerais. Procedendo a pesquisa bibliográfica junto a diferentes fontes, 
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podemos evidenciar algumas situações mineiras específicas ou referentes ao contexto 

esportivo de modo geral. 

Segundo levantamento da Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais 

– PAD-MG (MINAS GERAIS, 2010), 78,5% da população mineira é sedentária. Assim 

sendo, é necessária a institucionalização da atividade física e do esporte como política 

pública direcionada a toda a população. Isto é reforçado por estudos que apontam que o 

sedentarismo tem relação direta com o significativo aumento da incidência de doenças 

não transmissíveis, causa crescente de mortes.  

Em pesquisa feita pelo Instituto Ipsos Marplan (2006), é em nível municipal que 

se efetiva a maior presença pública no esporte. Em levantamento realizado pela 

FUNDEP (2009), no período de 2004 a 2007, os municípios foram responsáveis por 

83% do financiamento público esportivo no estado de Minas Gerais. Ainda assim, a 

execução orçamentária municipal na função desporto e lazer, em comparação com o 

gasto total, foi de 0,77% neste período. 

Apesar de alegações relacionadas à restrição de recursos orçamentários para 

desenvolvimento de ações esportivas, os gestores esportivos fazem pouco uso de 

alternativas de financiamento. A Lei de Incentivo ao Esporte Federal (LIEF), que, desde 

2007, viabiliza a utilização de parte do imposto de renda devido por pessoas físicas e 

jurídicas a projetos da área ainda é subutilizada. 

Entre 2007 e 2010 foram aprovados 71 projetos na LIEF por entidades de Minas 

Gerais, esse número corresponde a 10% do número total de projetos aprovados por 

entidades de todo Brasil. Dessas instituições mineiras, 37 viabilizaram a captação de 

recursos. Vale ressaltar que entre os 853 municípios, apenas 10 prefeituras aprovaram 

projetos junto a LIEF e, destas, apenas 1 (uma) teve captação de recursos junto à 
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iniciativa privada efetivada com sucesso. Não houve nenhum projeto aprovado por 

escolas ou outras secretarias estaduais, além da SEEJ. 

Considerando-se todos os projetos aprovados por entidades esportivas junto à 

LIEF, a capacidade de atendimento seria de mais de 144,5 milhões de pessoas. Em 

Minas Gerais foram atendidos apenas 0,22% deste potencial por meio de captação 

efetiva. Na esfera dos municípios mineiros, caso todos os 10 projetos das prefeituras 

viabilizassem a captação de recursos, seriam atendidos mais de 100.000 mineiros em 

projetos esportivos (BRASIL, 2010). O ANEXO 1 resume os projetos esportivos 

mineiros aprovados, e sua respectiva captação, junto à LIEF.  

Em entrevista, o presidente da comissão da Lei de Incentivo ao Esporte, Ricardo 

Capelli, afirmou que de um total de 400 milhões de renúncia fiscal do governo federal 

em 2009, pessoas ligadas ao setor só conseguiram captar pouco mais de 100 milhões 

por falta de gestores capacitados (ODDI; ALVES, 2010).  

Alterando o enfoque para a infra-estrutura física esportiva, a FUNDEP, em 

levantamento realizado a pedido da SEEJ para compor o Índice Mineiro de 

Desenvolvimento Esportivo no ano de 2009, verificou a existência de 14.739 espaços 

esportivos em Minas Gerais. Destes, 6.557 são espaços públicos esportivos para prática 

de manifestações diversas (IBGE apud FUNDEP, 2009). São 818 espaços voltados à 

prática esportiva vinculados a instituições privadas com fins lucrativos, sendo composta 

por academias, quadras, estádios, escolinhas e clubes que atendem a diversas 

modalidades esportivas (JUCEMG apud FUNDEP, 2009). Existem  também 679 

clubes de prática esportiva (SEEJ apud FUNDEP, 2009). E, por fim, 6.691 espaços 

esportivos escolares de 18.319 escolas existentes no estado (CENSO ESCOLAR apud 

FUNDEP, 2009). 
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O arcabouço legal das políticas esportivas é dado pela Constituição Federal, 

Constituição Estadual, além da Lei nº 9 615/98- Lei Pelé- e a Lei Estadual nº 15 457 de 

2005, que tratam do desporto em nível nacional e estadual, respectivamente. Existem 

outras normas, a legislação esportiva é vasta. Verifica-se que o esporte é área 

intersetorial, que dialoga com os setores de educação, saúde, segurança, dentre outros. 

O sistema de saúde reconhece a categoria de educação física como profissional 

de saúde de nível superior. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) abordam o 

incentivo ao esporte, atividade física regular, e lazer. 

A Secretaria de Saúde aprova a realização de práticas corporais (Resolução SES 

nº 1 885/ 2009) e estabelece programas específicos para incentivá-las. 

 A área da educação procura ampliar a área de conhecimento do aluno; entre elas 

a Educação Física; reduzir a possibilidade de reprovação e promover o atendimento do 

aluno com defasagem de aprendizagem. 

O Plano Nacional de Educação propõe o trabalho conjunto com o Ministério do 

Esporte, a elaboração de padrões mínimos para espaços de esporte e lazer, e a realização 

de atividade esportiva nas escolas de tempo integral. Além disso, a Lei nº 9.394, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, versa que a educação física é 

componente obrigatório do ensino básico. Também diz que deve ser priorizado o 

desporto educacional e as práticas desportivas não-formais. 

 A área da segurança vem fortalecendo cada vez mais ações preventivas 

articuladas a intervenções coercitivas para diminuição da violência direta, cultural e 

estrutural (GALTUNG, 1969). Neste contexto, o esporte é utilizado como uma das 

ferramentas redução dos índices de criminalidade. Um exemplo da utilização do 
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desporto em programas da área de segurança é a sua utilização em algumas oficinas do 

Fica Vivo. 

O ato de mobilizar e administrar recursos faz parte do processo de gestão 

esportiva. Entretanto os recursos são meios, instrumentos para que se atinjam as 

finalidades esportivas previamente delineadas pelos gestores esportivos, que traçam 

estratégias voltadas para maximização dos benefícios sociais.  

A ampla profissionalização da gestão esportiva e o trato das estruturas esportivas 

nacionais com pessoas treinadas para assumir estes postos, também revelando padrões 

éticos e morais superiores em seu trabalho, reforçam a qualificação e a produção do 

setor de esportes (KASZNAR; GRAÇA FILHO, 2002). 

Diante da complexidade da gestão pública, não se pode perder de vista que os 

responsáveis pelo setor de esportes em âmbito estadual e municipal são apenas parte da 

situação. Torna-se de suma importância reconhecer outros componentes que a influi. 

Exemplo disso é o auxílio que uma equipes qualificadas podem proporcionar aos 

responsáveis no processo de gestão. Esta concepção possibilita a reunião de 

competências que se completam e se articulam, compondo, assim, um mosaico de 

competências intrapessoais. 

O Perfil dos Municípios Brasileiros no Esporte (IBGE/ 2006) aponta que cerca 

de 41% dos responsáveis pela pasta de esportes possuem ensino superior. Ele também 

mostra a vinculação de 7.525 servidores públicos municipais à pasta de esportes das 

prefeituras mineiras, destes 65% são funcionários efetivos. Do total de servidores 

esportivos, mais de 4.857 atuam na área técnica. Sobre a formação dessas pessoas, 74% 

apresentam graduação em ensino superior (sendo 1.759 servidores públicos municipais 

com graduação específica em Educação Física e 1.191 com graduação em outras áreas). 
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Cerca de 39% dos servidores da área técnica esportiva não possuem graduação. O 

ANEXO 2 ilustra a distribuição dos servidores técnicos do setor esportivo por classes de 

tamanho da população dos municípios  

Outros atores esportivos tradicionais podem ser evidenciados. Em Minas Gerais 

existem cerca de 37 federações esportivas, entidades de administração esportiva 

responsáveis pelo desenvolvimentos das respectivas modalidades. 

Nas escolas mineiras, existiam em 2007 (Censo Escolar apud FUNDEP, 2009) 

14.543 docentes de Educação Física ministrando aulas. Além disso, o número de 

profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais 

(CREF6) era de 9.046 pessoas que atuam com esporte. 

Utilizando-se trabalhos na área administrativa que visam estabelecer o perfil de 

trabalhadores, consultores, consumidores e de gestores esportivos, Bastos (apud 

TAVARES, 2010) realizou um levantamento com dirigentes de clubes sócio esportivos 

da capital paulista e os resultados revelaram que essa função é ocupada exclusivamente 

por homens, com idades entre 40 e 50 anos, a maioria com especialização em Educação 

Física. No passado, esses gestores tiveram suas vidas ligadas ao esporte como 

praticantes informais ou atletas profissionais, entretanto, eles não passaram por qualquer 

processo de formação acadêmica gerencial.  

Azevêdo e Barros (apud TAVARES, 2010) salientaram que raras eram as 

pessoas que passaram por formação gerencial no gerenciamento esportivo federal. 

Linhales et al. (2008) realizou entrevistas com os secretários de esporte das 

cidades que compõem a região da Grande Belo Horizonte (GBH), para avaliar como 

tem sido gerido o esporte e o lazer por um viés analítico das políticas de esporte. Neste 

trabalho, os autores registraram que os perfis dos gestores são inadequados à 
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necessidade da atuação. O critério de escolha para o cargo parece considerar apenas a 

trajetória ligada ao esporte, bem como aos acordos políticos com ex-atletas e lideranças 

sociais, apresentando pouco comprometido com escolhas orientadas por uma 

competência técnica relacionada à realização pública desse campo. 

Credita-se a superficialidade da gestão pública municipal da Grande BH ao 

reduzido entendimento pelos gestores esportivos, acerca das diferentes dimensões e 

manifestações do direito ao esporte (esporte educacional, de participação e o de 

rendimento), bem como a precariedade de um conjunto de competências capazes de 

permitir-lhes intervir nesses campos e promover políticas intersetoriais (LINHALES et 

al. 2008). 

Esta situação determina o caráter de eventualidade às ações do setor mesmo 

quando se investe na construção de espaços para prática de esportes e lazer, pois estas 

intervenções, normalmente, não integram uma estratégia sustentável de suporte às 

demandas de prática esportiva da população, mobilizando-a e vinculando a efetiva 

utilização, funcionamento e manutenção destas áreas. 

Ainda neste contexto, informações recebidas de 94 municípios mineiros, por 

meio do critério esportes, relacionado ao ICMS Solidário, mostram que 16% destes 

desenvolvem ações direcionadas a qualificação de agentes esportivos. Deste montante, 

50% das ações em qualificação é realizado por meio da Secretaria de Estado de Esportes 

e da Juventude ou pelo Ministério do Esporte. Outra característica é que 80% destas 

qualificações são de caráter técnico e operacional, para execução, ou apoio à realização 

de projetos esportivos, não vinculando-se à melhoria das competências gerenciais. 

Entretanto, todo cuidado deve ser tomado para não reduzir o processo da política 

pública do esporte apenas à dimensão da competência gerencial. Isso significaria não 
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reconhecer a complexidade e a abrangência desse processo, principalmente 

considerando as especificidades do âmbito da gestão pública.  

Zouim, Pimenta (apud TAVARES, 2010) desenvolveram um trabalho que 

avaliou que o planejamento estratégico também não faz parte das competências 

apresentadas pelos gestores de esporte de instituições esportivas privadas brasileiras. 

Em meio a tantas diferenças, um aspecto que pode sinalizar uma articulação 

entre esses diferentes cenários da área, reside nas intervenções que as políticas nacionais 

e estaduais de esporte têm realizado no âmbito municipal. 

Se, por um lado, isso tem contribuído para nortear ou mesmo proporcionar 

alguns caminhos em relação às políticas municipais de esporte e de sua gestão, por 

outro, elas têm legitimado a falta de visão estratégica local, simbolizada pela delegação 

da função de elaboração de políticas por parte dos gestores. 

Em levantamento de programas esportivos públicos municipais da região da 

Grande BH realizado, por Tavares (2010), 82% da execução destas ações não foram 

concebidas pelos próprios municípios. Eles foram fruto de convênios ou parcerias 

realizados com o governo estadual ou federal.  

Entretanto, essa tendência de forma alguma subtrai a necessidade de mobilização 

social em prol da organização das políticas públicas de esporte municipais. Em verdade, 

essa estratégia seria legítima se estivesse prevista como uma composição de 

planejamento do setor local. Mas, apenas preenchendo “espaços vazios”, esses 

programas conveniados perdem parte das suas significações e se configuram apenas 

como as únicas e isoladas ações de execução e gestão do setor esportivo. 

A passividade da sociedade em relação às ações desenvolvidas nas políticas 

municipais de esporte também contribui para esta realidade. A mobilização social 
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poderia potencializar a reversão do quadro atual, acarretando mudanças como uma 

blindagem orçamentária para a pasta, conforme já se registra em algumas políticas 

públicas. A utilização de estratégias que fomentem a articulação e participação da 

sociedade como um todo são imprescindíveis e deve se constituir como diretriz das 

políticas públicas esportivas.  

Na área esportiva, a realização de conferências e a criação e ativação de 

conselhos são muito recentes, entretanto vem se consolidando. Em 2008 eram 08 (oito) 

os conselhos municipais de esporte ativos, em 2010 já são mais de 170 conselhos. O 

setor de esportes realizou, em 2010, a terceira edição de conferências municipais, 

regionais e estaduais, articulando ao todo mais de 260 municípios mineiros.  

O perfil essencial ao gestor esportivo está relacionado, sobretudo, ao caráter 

administrativo. Os envolvidos precisam montar a estratégia para o setor e realizá-la com 

base no uso correto das competências e ferramentas de que dispõe. A subutilização 

desses aspectos contribui para um deficitário processo de gerenciamento do orçamento, 

de pessoas, de processos e de vários outros aspectos (TAVARES, 2010).  

Dessa maneira, ao se analisar o contexto esportivo atual, percebe-se que existem 

oportunidades criadas pelo sediamento de megaeventos; possibilidade de otimização da 

utilização e construção de infra-estrutura esportiva; fomento e consolidação de espaços 

de discussão de políticas esportivas com a sociedade civil; além de existência de 

mecanismos que podem aumentar os recursos financeiros aplicados ao desporto. 

A qualificação de agentes esportivos é fundamental para o aproveitamento 

dessas oportunidades, visto que são as pessoas quem executam ações e mobilizam 

recursos. Por isso o projeto se propõe a oferecer curso de pós-graduação aos gestores 
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esportivos, principalmente quando se percebe a necessidade incremento da formação 

dessas pessoas. 

Esta ação será capaz de consolidar o Sistema de Esporte (SE) unificando uma 

ampla rede de gestores, entidades de representação, prestadores e profissionais por meio 

da articulação entre os mesmos. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O presente projeto busca catalisar uma mudança ampla, progressiva e 

incremental do sistema do esporte mineiro orientada pelo aperfeiçoamento de 

competências, aplicação de ferramentas gerenciais, sistematização de informações e 

utilização de estruturas legais já existentes. O oferecimento de curso de pós-graduação 

aos gestores esportivos, mediante critérios específicos, é capaz de mobilizar e qualificar 

ações voltadas ao sistema esportivo e ao próprio desporto. 

Quando se fala em treinamento e desenvolvimento profissional, a noção é 

microscópica e quase sempre individual. Quando se fala em desenvolvimento 

organizacional e, numa abordagem mais sistêmica, do sistema de esporte, a noção é 

macroscópica. 

O processo de mudança do sistema esportivo começa com o surgimento de 

forças que criam a necessidade de mudança em algumas de suas partes. Estas forças 

podem originar-se de novas tecnologias, mudança de valores da sociedade, novas 

oportunidades ou limitações do ambiente, interações e tensões intra-organizacionais.  

Como o setor de esportes no estado, de forma geral, não possui ainda as 

competências gerenciais necessárias e alinhadas para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico municipal integrado e complementar ao planejamento 

estadual, faz-se necessário o nivelamento destas competências. 

Busca-se o aperfeiçoamento profissional para atender aos interesses das pessoas 

que lidam com o esporte e que são indivíduos com personalidade, aspirações, valores, 

atitudes, motivações e objetivos pessoais.  
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Por outro lado, as organizações ligadas ao sistema esportivo ao estabelecerem 

seus objetivos, definem sua racionalidade. Para tanto, é necessário que as mesmas 

desenvolvam estratégias para alcançá-los. No plano institucional, para que as alianças 

sejam possíveis, é necessário coordenar um conjunto de atividades sincronizadas e isso 

só ocorre com um amplo sistema de monitoramento entre as empresas parceiras. Para se 

chegar a esse estágio de confiança é preciso uma pré-qualificação inicial, onde são 

analisados os requisitos: custo, qualidade, pontualidade, flexibilidade, instalações, 

idoneidade, capacitação gerencial e financeira. 

O projeto parte do princípio da valorização de políticas esportivas estruturadas e 

descentralizadas de forma a fortalecer o sistema esportivo mineiro por meio de pessoas 

qualificadas. Cientes de que o sistema esportivo é aberto, em virtude de suas múltiplas 

relações, a proposta do projeto é de influenciar positivamente aspectos estrategicamente 

importantes para desenvolvimento do esporte mineiro para melhor atender às demandas 

sociais. 

A partir disso passamos à definição de prioridades e responsabilidades dos 

envolvidos e à alocação de recursos e ferramentas de administração, tais como critérios 

para seleção e qualificação, forma de capacitação e desenvolvimento dos atores 

profissionais e institucionais do sistema de esporte, formas de avaliação do processo que 

agreguem valor e tragam informações com qualidade, rastreabilidade e confiabilidade 

por meio do desenvolvimento de sistema de informação. Desta forma, a qualificação 

será ofertada a atores que atuam na esfera municipal, territorial e estadual, 

representando diferentes setores que fazem parte do Sistema Esportivo Mineiro. 
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3.A Entidades a serem qualificadas na Esfera Municipal 

 

Na esfera municipal, serão atendidos aqueles municípios que tenham sido 

aprovados no critério “esportes” do ICMS Solidário no ano anterior ao do início da 

qualificação. Esta estratégia visa aproveitar os benefícios decorrentes da Lei Estadual 

18.030 que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação 

do ICMS pertencentes aos municípios e que incorporou o critério “esportes” no cálculo 

para estabelecer parte do montante destes valores. 

O critério “esportes” do ICMS Solidário valoriza as políticas públicas dos 

municípios que atendam a pluralidade esportiva por meio do reconhecimento de 13 

atividades e predispõe a existência de Conselho Municipal de Esporte. Desta forma, este 

projeto busca valorizar a interação social no processo participativo nas proposições e 

acompanhamento das demandas sócio esportivas. 

Ao mesmo tempo, a qualificação aos municípios participantes do critério 

esportes fortalecerá a Lei 18.030, e por sua vez, a ativação e fortalecimento de 

Conselhos Municipais de Esporte, gerando um circulo virtuoso. 

Assim, a qualificação é voltada, em nível municipal, a dois representantes. O 

primeiro deve estar vinculado à pasta esportiva do município, preferencialmente efetivo 

e graduado em Educação Física. O segundo deve ser indicado pelo Conselho Municipal 

de Esporte e, preferencialmente, não estar vinculado ao executivo municipal. 

 

3.B Entidades a serem qualificadas na Esfera Territorial 
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De acordo com Saquet (apud BORDO et al, 2004), território são “as forças 

econômicas, políticas e culturais, reciprocamente relacionadas, efetivam um território, 

um processo social no espaço geográfico.” 

Para incorporar também o fortalecimento territorial será oportunizada vaga para 

indicação de um profissional que atue em entidade com intervenção em políticas 

esportivas e que represente um conjunto de municípios, tais como consórcios e 

associações intermunicipais. 

Considerando que território remete à idéia de identidade e também representa o 

chão concreto da vida cotidiana, das políticas públicas e do exercício da cidadania, 

talvez seja o termo mais apropriado para designar o particular, o local, inseridos nas 

idéias de poder e identidade.  

Esta proposta busca atender a possibilidade de desenvolvimento territorial no 

suporte gerencial e operacional que as entidades supramencionadas se propõe a realizar. 

 

3.C Entidades a serem qualificadas na Esfera Estadual 

 

O projeto abre a oportunidade de também estimular a atuação sinérgica entre 

diferentes áreas do governo estadual e que utilizam da ferramenta esportiva como 

insumo para promoção da educação, turismo, saúde, segurança, esporte e da inserção 

social, potencializando intersetorialidade mais efetiva.  

O presente projeto visa incorporar gestores públicos estaduais, que lidem com 

projetos e pastas afeitos a área esportiva em seus respectivos órgãos para proposição de 

políticas públicas conjuntas, aumentando a efetividade na promoção do bem estar da 

população e aperfeiçoar os resultados sociais do Governo do Estado como um todo.  
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Este grupo seria composto por três representantes de órgãos da Secretaria de 

Estado da Educação (SEE), Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Estado 

da Defesa Social (SEDS), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), 

Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) e da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ). 

Ainda em âmbito estadual, propõe-se a abertura de vagas para os conselheiros 

estaduais do desporto, são 30 entre titulares e suplentes, a fim de otimizar o espaço de 

debate, formulação e deliberação das políticas públicas de esporte para o estado por 

meio da valorização desta instituição democrática. 

Propõe-se também uma vaga para cada uma das 37 federações esportivas 

estaduais vinculadas à AMIFE (Associação Mineira de Federações), já que as mesmas 

constituem-se como entidades de administração esportiva, sendo responsáveis pelo 

desenvolvimento de suas respectivas modalidades. 

 

3.D Modalidade de Aperfeiçoamento Profissional 

 

O desenvolvimento do Sistema Esportivo Mineiro baseia-se na aplicação de 

técnicas das ciências comportamentais para melhorar a eficácia de atores que atuam no 

esporte, por meio da habilidade de confrontar as mudanças ambientais, melhorar as suas 

relações e incrementar a capacidade de solução de problemas 

Para atender a esta finalidade, o projeto pretende oferecer um curso de pós-

graduação lato sensu, com duração de um ano e meio (18 meses) por meio de módulos 

presenciais e módulos à distância. Esta proposta busca aproveitar os benefícios das duas 

modalidades, viabilizando a participação de representantes de todo o estado 



23 
 

possibilitando a troca de experiências em vista da primeira modalidade de ensino e 

facilitando a logística de participação proporcionada pela segunda modalidade de 

ensino. 

De acordo com a demanda formalizada pelos municípios, as aulas presenciais 

poderão ser desenvolvidas de forma centralizada ou descentralizada em vários 

municípios mineiros. 

A pós-graduação proporciona formação diferenciada, reconhecimento, aprimora 

conhecimentos específicos, pode ser realizada a qualquer tempo após a graduação, 

especializa o candidato em uma carreira já escolhida e, muitas vezes, já vivenciada e 

favorece o networking com pessoas que trabalham no segmento. 

Desta forma, a modalidade de aperfeiçoamento profissional, pós-graduação lato 

sensu, procura influenciar mudanças no padrão de comportamento das pessoas e 

instituições atendendo às premissas de que o comportamento é causado, é motivado e 

orientado para objetivos. 

Para viabilizar sua participação, os profissionais deverão assinar termo de 

compromisso, assumindo a responsabilidade de arcar com os custos referentes ao 

transporte e hospedagem durante o módulo presencial. A SEEJ assumirá o compromisso 

de arcar com as despesas relativas ao fornecimento do curso (infraestrutura, materiais e 

docentes ). 

 

3.E Estratégias para envolvimento institucional e fortalecimento do sistema de 

esportes. 
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A fim de motivar as instituições a incorporarem novos comportamentos por 

meio das competências e produtos desenvolvidos pelos profissionais durante e após sua 

qualificação, este projeto propõe algumas ações. 

Incorporar, no ano do término da primeira turma do curso, os itens “Plano 

Municipal de Esportes” e “Projetos aprovados junto a leis de incentivo ao esporte” à Lei 

18.030. Esta ação se dará por meio de resolução específica da SEEJ vinculada à 

atividade esportiva “outros programas/ projetos” do critério “esportes” pertinente à 

referida lei.  

Evidenciar junto às prefeituras que a participação efetiva de representantes 

municipais na pós-graduação, configura atendimento ao critério “Qualificação de 

Agente Esportivo” da Lei 18.030, auxiliando na melhor avaliação municipal no critério 

esportes. 

Desenvolver trabalhos em grupo em nível municipal, regional e estadual para 

incorporar a visão de atores com vivências e conhecimentos diferentes, nivelando 

conceitos, estabelecendo canal de comunicação e criando estratégias sinérgicas e 

complementares para o desenvolvimento de políticas esportivas integradas. 

Realizar, ao final de cada turma de pós-graduação, concurso entre as 

monografias apresentadas pelos profissionais vinculados ao executivo municipal, aos 

Conselhos Municipais, às associações ou consórcios intermunicipais e às federações 

mineiras. Serão duas categorias, a primeira incorporará os trabalhos apresentados 

profissionais do executivo municipal, Conselho Municipal e de associação ou consórcio 

intermunicipal. A segunda categoria incorporará os trabalhos apresentados pelas 

federações esportivas mineiras. As três monografias mais bem avaliadas em cada 

categoria serão premiadas com recursos destinados às instituições vinculadas aos 
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profissionais por meio de convênios. O concurso objetiva mobilizar o profissional e a 

instituição para produção de trabalhos com maior qualidade e referentes a assuntos de 

interesse de diversas áreas do esporte.  

Executar evento bianual atribuindo o Selo de Eficiência na Gestão Esportiva em 

três categorias. A Categoria Agente Mobilizador avaliará a capacidade de efetivação de 

parcerias públicas e privadas. A categoria Desenvolvimento avaliará o nível de 

evolução do indicador de desenvolvimento esportivo em nível municipal. A categoria 

Execução Planejada avaliará a capacidade de cumprimento de metas desafiadoras 

referentes ao Plano Municipal de Esportes. 

Os critérios de avaliação dos concursos e selos serão estabelecidos por editais 

específicos. 

 

3.F Sistema de Informação para gerenciamento das políticas esportivas 

 

O levantamento de informações para sincronizar e complementar as ações entre 

os diferentes atores do sistema esportivo se torna imprescindível. Desta forma, torna-se 

necessário identificar os parâmetros necessários para propiciar a efetiva gestão do 

sistema esportivo mineiro. 

Estes parâmetros devem ser incorporados ao sistema de informações do critério 

esportes, auxiliando o município, o estado, e seus respectivos atores a entender melhor a 

micro e a macro realidade esportiva, fornecendo subsídios também para a atualização do 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social e do Índice Mineiro de Desenvolvimento 

Esportivo. 
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O sistema de informações para ser efetivamente utilizado deve incorporar o 

princípio da publicidade e ser aplicável. Assim, propõe-se a criação de sistema de 

informação que além de evidenciar a situação atual em nível municipal, promova uma 

comparação longitudinal de acordo com o planejamento estratégico municipal e que o 

consolide para constituir a visão estadual, incorporando a contribuição de cada um dos 

atores esportivos de âmbito municipal, regional e estadual. 

Este sistema de informações gerenciais busca orientar a gestão por resultados 

por meio de ferramentas de gestão à vista aplicadas de forma sistêmica e não exclusiva 

ao governo estadual. 

Desta forma, para a efetividade deste sistema de informações é preciso a pré-

qualificação inicial. A atualização sistemática de informações pôde ser realizada a partir 

da oportunidade do critério “esportes” do ICMS Solidário, que tem seu primeiro 

levantamento em 2010 referentes a informações de 2009. 

O sistema a ser criado será implementado por acréscimo de módulo ao Sistema 

Integrado de Gestão Esportiva já existente na SEEJ. O SIGE é um sistema de 

informações já desenvolvido para suprimento de necessidades da Secretaria. 

 

3.G Instituição que fornecerá a qualificação 

 

A instituição que oferecerá o curso será selecionada por processo licitatório, 

devendo ser credenciada para a educação à distância. O curso terá carga horária de 360 

horas, sendo os módulos presenciais, as provas e apresentação de monografia 

preferencialmente realizadas nos finais de semana e em cidades a serem definidas 

conforme distribuição da demanda de inscrição em função de cidades pólos. 
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Deverá ser fornecido material impresso e digital aos participantes durante a aula 

presencial inaugural, onde serão esclarecidos os procedimentos pedagógicos e práticos a 

ser desenvolvidos ao longo do curso. 

A instituição deverá fornecer serviços para esclarecimento de dúvidas e 

orientações on-line, desenvolvendo a utilização da interação por meio de ferramentas da 

Web 2.0 e de videoconferências. 

Os conteúdos serão aplicados para promover o desenvolvimento das 

competências necessárias para a gestão esportiva. 

 

3.H Ciclo de Implantação das Qualificações 

 

Considerando-se que em 2010 cerca de 100 municípios mineiros foram 

aprovados junto ao Critério “Esportes” do ICMS Solidário, resta um hiato de 

crescimento referente a 753 municípios. 

Como este projeto pressupõe a participação do município no critério esportes do 

ICMS Solidário, para que profissionais de um maior número de municípios recebam a 

qualificação, é pertinente estabelecer-se inserção gradual e contínua de profissionais 

nesta qualificação.  

Para nivelar competências aos gestores esportivos que atuam no estado, o 

projeto abrirá novas inscrições para a qualificação a cada ano. Este projeto estabelece 

metas anuais para pulverização em nível estadual a ser concretizado até 2016, 

estimando o atendimento a 300 municípios mineiros e 700 pessoas. 

As inscrições para o curso seguirão a seguinte proposta: 
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  Inscrições em 2012: 300 pessoas (100 municípios, 21 servidores estaduais, 30 

conselheiros estaduais do desporto e 40 profissionais relacionados às federações 

esportivas). 

  Inscrições em 2013: 200 pessoas (100 municípios). 

  Inscrições em 2014: 100 pessoas (50 municípios). 

  Inscrições em 2015: 100 pessoas (50 municípios). 

 

3.I Estratégia de mobilização de recursos para realização do presente projeto junto 

à Lei Federal de Incentivo ao Esporte 

 

 Haverá um esforço para que parte ou a totalidade dos recursos financeiros 

referentes à realização deste trabalho serão obtidos por meio da Lei Federal de Incentivo 

ao Esporte. A partir da elaboração de proposta para Lei, espera-se captar recursos com a 

finalidade de executar as ações pertinentes a este projeto. 

Isto será feito tendo em vista a experiência da própria SEEJ na aprovação de 

projetos pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conseqüente captação de recursos 

provenientes de instituições públicas e privadas.   

 

3.1 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS VISADOS 

 

Os objetivos do projeto são: 

  Consolidação do Sistema Esportivo Mineiro para promover maior qualidade de 

vida à população mineira por meio da disseminação da cultura esportiva. 
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  Qualificação dos gestores de políticas esportivas, conseqüentemente, espera-se 

melhoria na gestão do esporte. 

 

Como resultados diretos e indiretos decorrentes da realização do projeto esperam-se: 

  Aumento do número de pessoas atendidas por projetos sócio esportivos. 

  Aumento do volume de recursos aplicados ao esporte e lazer. 

  Maior qualidade dos serviços públicos de esporte e lazer. 

  Criação e manutenção de Conselhos Municipais de Esporte. 

  Incremento do número de projetos aprovados pela Lei de Incentivo e do número 

de municípios pleiteantes 

  Elevação do nível de formação dos agentes esportivos. 

  Aumento da articulação entre a sociedade civil, os poder público municipal e 

estadual na formulação e execução de políticas de esporte. 

  Aumento do número de municípios pleiteantes dos recursos advindos do ICMS 

Solidário- Critério Esportes. 

  Aumento do volume de informações estratégicas, táticas e operacionais de 

políticas esportivas municipais decorrentes dos dados apresentados pelos 

municípios ao requererem parcela de recursos do ICMS Solidário - Critério 

Esportes. 

  Melhoria da avaliação dos municípios inscritos no critério esportes por meio do 

melhor atendimento à pluralidade esportiva. 

 

3.2 PÚBLICO ALVO DO PROJETO 
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O público alvo do projeto são indivíduos que atuam diretamente com a gestão de 

políticas esportivas. Sejam essas políticas executadas em âmbito municipal, territorial, 

estadual, público ou privado. 

 Preferencialmente, privilegiar-se-á aquelas pessoas que atuam, em caráter 

efetivo, em órgão responsável pelas políticas esportivas do município ou estado, 

integrantes dos Conselhos Municipais e Estadual de esportes e de entidades de 

administração esportiva. Dessa maneira, objetiva-se que os indivíduos e instituições 

qualificados atuem de maneira direta e continuada na gestão esportiva integrada.  

 A ação implementada beneficiará os indivíduos alvo das políticas esportivas 

implementadas e/ou executadas pelos gestores capacitados em âmbito municipal, 

estadual e da sociedade civil. 

 

3.3 CONCEPÇÃO E PROJETO EM EQUIPE 

 

 A concepção deste projeto baseou-se na estruturação de uma série de 

mecanismos e idéias que vem sendo discutidos internamente na SEEJ tendo em vista 

dificuldades e oportunidades percebidas durante as realizações de nossa Secretaria. 

 A partir de 2003, o setor esportivo iniciou o processo de realização de 

conferências com participação de atores esportivos em etapas municipais e estaduais. 

Foram realizadas três edições, sendo a última executada em 2010. Esta apresentou como 

objetivo fornecer subsídios para elaboração do Plano Mineiro de Esportes e do Plano 

Nacional de Esporte e Lazer, com propostas para os próximos 10 anos. 

 Durante a realização da etapa estadual da 3ª Conferência do Esporte Mineiro 

percebemos algumas limitações para melhor qualificar as discussões. Podemos elencar a 
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falta de nivelamento quantos à aplicação dos conceitos pertinentes às dimensões 

esportivas e, conseqüentemente, do desperdício do potencial transformador do esporte 

no contexto social. Podemos também perceber a dificuldade de cada um destes atores 

esportivos para o entendimento do papel complementar de cada instituição componente 

do sistema esportivo. Outro aspecto refere-se à falta da cultura da aplicação de 

diagnóstico para proposição de ações e estabelecimento de metas, caracterizando a 

prevalência exclusiva do empirismo tanto na proposição de projetos esportivos quanto 

no acompanhamento de seus resultados, o que enfraquece o setor. 

 Ao mesmo tempo, a SEEJ idealizou e elaborou o Índice Mineiro de 

Desenvolvimento Esportivo (IMDE), que foi consolidado ao final de 2009. Ao longo da 

consolidação do IMDE, foi constatada a dispersão, descontinuidade e/ou inexistência de 

muitas informações esportivas oriundas de fontes secundárias para orientar as políticas 

esportivas. 

 A SEEJ desenvolveu também o Sistema Integrado de Gestão Esportiva visando à 

racionalização de processos, a estruturação de bancos de dados integrados, que facilitem 

e agilizem a gestão, a tomada de decisões e realização de pesquisas e análises de dados 

históricos, entre outros benefícios da gestão adequada da informação relacionadas aos 

programas próprios da SEEJ. 

 Tivemos ainda a oportunidade de obter informações esportivas municipais pela 

incorporação do critério “esportes” ao ICMS Solidário e que viabiliza no médio prazo 

um retrato mais fidedigno do contexto esportivo em Minas. 

Partindo do pressuposto que o desenvolvimento da política esportiva de forma 

descentralizada, ao mesmo tempo em que integra instituições deve priorizar a 

transferência de competências, fez com que a SEEJ, até o ano de 2009, propiciasse a 
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qualificação do sistema de esportes por meio do estruturador “Minas Olímpica 

Qualificação de Agentes Esportivos”. Este nivelamento de conhecimentos, no entanto, 

foi orientado principalmente para o desenvolvimento de competências de nível tático e 

operacional. 

A partir destas situações, elaboramos este projeto que busca fornecer subsídios 

estratégicos para a gestão de políticas esportivas descentralizadas orientadas a 

resultados e fundamentado no nivelamento de competência dos gestores esportivos 

mineiros. 

Para se fazer uso das ferramentas tecnológicas disponíveis e antevendo a 

necessidade de acompanhamento e implementação das ações decorrentes da aplicação 

das competências em gestão esportiva niveladas, propomos também o desenvolvimento 

de módulo do Sistema Integrado de Gestão Esportiva- SIGE. Este módulo visa facilitar 

o lançamento, tabulação e disponibilização de informações esportivas em tempo hábil 

para orientar a tomada de decisão de atores esportivos do estado. A expansão do SIGE 

criaria condições para desenvolvimento de uma “sala de situação” do setor esportivo de 

forma municipalizada, territorial e estadual. 

Procuramos aplicar também conceitos das ciências comportamentais a fim de 

efetivar mudanças na cultura organizacional de instituições ligadas ao sistema esportivo, 

que no curto prazo só poderiam ser realizadas pela aplicação de reengenharia, o que não 

é interessante nem possível para esta abordagem sistêmica. Desta forma, esta mudança 

ocorre pelo reforço sistemático e contínuo junto a instituições e profissionais. 

Sugerimos ações de reconhecimento e valorização pública de instituições e pessoas por 

meio da criação de selos e da realização de concursos alinhados com o fortalecimento 
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da gestão esportiva focada em resultados, baseados em indicadores de eficiência, 

eficácia e efetividade. 

A implementação deste projeto contribuiria para a sustentabilidade do setor 

esportivo no estado, agregando competências e favorecendo a governança esportiva. 

 

3.4 AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O projeto se divide em sete etapas, com suas respectivas ações. O projeto inicia-

se em 2011 e tem previsão de término em 2016. 

O cronograma do projeto é apresentado pelo ANEXO 3, e suas etapas são as 

seguintes: 

 

I. Preparação do Aperfeiçoamento Profissional. 

1) Pesquisa junto a instituições de ensino de pós-graduação para elaboração da 

grade curricular, metodologia dos módulos presencial e a distância. 

2) Elaboração do edital para seleção de instituição de ensino. 

3) Realização do processo de licitação e assinatura do contrato com a instituição 

vencedora. 

 

II. Rotina de Captação de Recursos Financeiros para potencializar o Aperfeiçoamento 

Profissional. 

4) Apresentação do Projeto junto à Lei de Incentivo Federal e para Emendas 

5) Captação de recursos junto à Iniciativa Privada para  
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6) Rotina implantada referente à aplicação dos marcos supracitados (4 e 5) de 2012 

a 2015. 

 

III. Realização do Aperfeiçoamento Profissional. 

7) Seleção dos alunos e município sede do curso; 

8) Pactuarão dos Termos de Compromisso; 

9) Aplicação da metodologia de ensino; 

10) Encerramento do curso com apresentação de monografias; 

11) Concurso de Monografias; 

12) Rotina implantada referente aos marcos supracitados (7 a 11) de 2012 a 2016. 

 

 

IV. Aperfeiçoamento do ICMS Solidário voltado para a gestão.  

13) Lançamento item “Projeto Aprovado em Leis de Incentivo ao Esporte” no ICMS 

Solidário; 

14) Lançamento item “Plano Municipal de Esportes” no ICMS Solidário; 

15) Atualização do Sistema de Informações do Critério Esportes, que é desenvolvido 

pelo próprio setor responsável. 

 

V. Implantação  do Módulo do SIGE. 

16) Especificação dos parâmetros e requisitos do módulo; 

17) Desenvolvimento do Módulo; 

18) Realização de Testes e Ajustes; 

19) Realização de Treinamento; 
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20) Implantação do Módulo; 

21) Rotina implantada referente à Manutenção Evolutiva do Módulo de 2013 a 

2016. 

 

VI. Rotina de Concurso “Novos Projetos Esportivos Implementados”. 

22) Elaboração e publicação de resolução/ edital de regulamentação; 

23) Realização de evento para premiação do concurso; 

24) Celebração convênio para repasse do prêmio; 

25) Rotina implantada da realização deste concurso de forma anual de 2012 a 2016. 

 

 

 

VII. Rotina de entrega do Selo de Eficiência na Gestão Esportiva efetivada. 

26) Elaboração e publicação de resolução/ edital de regulamentação; 

27) Realização de evento para entrega do selo; 

28) Rotina implantada da realização deste selo de forma anual de 2012 a 2016. 

 

4 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Os recursos necessários ao projeto são divididos em quatro categorias: humanos, 

físicos, financeiros e tecnológicos. 

 

HUMANOS 
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  A coordenação do projeto ficará a cargo de 2 profissionais ligados à Diretoria de 

Programas e Projetos da SEEJ. 

  A captação de recursos junto à iniciativa privada ocorrerá por meio de 2 

profissionais vinculados à Diretoria de Parcerias e Relações Institucionais da SEEJ. 

  O corpo docente do curso é de responsabilidade da instituição de ensino 

vencedora do processo licitatório. 

  O aperfeiçoamento do critério “esportes” do ICMS Solidário ficará a cargo da 

Diretoria de Fomento e Descentralização da SEEJ. 

  A implantação do módulo do SIGE ficará a cargo da Superintendência de 

Políticas Desportivas Regionais. 

  A rotina de realização do selo e concurso ficarão a cargo da Diretoria de 

Programas e Projetos.  

 

FÍSICOS 

 

  Instalações físicas para realização das aulas quando da realização dos módulos 

presenciais. 

  Instalações físicas para realização da abertura e fechamento do curso. 

  Instalações físicas para cerimônia de entrega do selo e premiação do concurso. 

 

FINANCEIROS 
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 O curso será financiado principalmente por fontes de recursos estaduais com a 

proposta de utilização da lei de incentivo ao esporte federal para mobilizar recursos de 

outras instituições. 

A logística de hospedagem e transporte para participação dos profissionais nos 

módulos presenciais deverá ser custeada pela instituição, pelo município ou pelo 

próprio profissional atendido. 

A alimentação (almoço e jantar) dos participantes será custeada pela SEEJ. 

Os valores dos prêmios a serem repassados para os vencedores dos concursos 

ficam sujeitos à definição da SEEJ. Para efeito de estimativa foram considerados apenas 

os custos relacionados aos eventos. 

O custo pertinente ao desenvolvimento do módulo do SIGE utilizando-se do 

Maker relaciona-se à contratação de um analista e um programador de sistema para sua 

efetivação. 

Desta forma, a estimativa financeira está descrita no ANEXO 4, o cronograma 

financeiro do projeto. 

  

TECNOLÓGICOS 

 

 O curso contará com recursos tecnológicos como computadores, projetores, 

estrutura de vídeo-conferência (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior – SECTES), ferramentas da WEB 2.0 (tais como blog e twitter), servidores de 

rede, sistema desenvolvido em php com banco de dados mysql e sistema na plataforma 

Maker, que utiliza a linguagem de programação Java e banco de dados Postgres. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

5.1 MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DE RESULTADOS E INDICADORES UTILIZADOS 

 

Este projeto rege-se por objetivos de efetividade, uma vez que, esperadamente, 

os investimentos que mobilizam devem produzir os impactos desejados. Por outro lado, 

é importante reconhecer que a eficácia e a eficiência dos programas são componentes 

essenciais, para fins de análise e conhecimento dos resultados pretendidos. Desta forma, 

este projeto só será efetivo se também for eficaz e eficiente.  

Essa constatação define a agenda de monitoramento e avaliação relacionada no 

ANEXO 5. 

O módulo do SIGE, seguindo os parâmetros estabelecidos durante o seu 

desenvolvimento, fornecerá os relatórios de saída pertinente ao ano corrente e de forma 

longitudinal. Estes relatórios poderão ser acessados pelos gestores esportivos 

municipais, estaduais e da sociedade civil para acompanhamento e eventuais ajustes 

necessários em suas políticas esportivas. 

O SIGE também permitirá o lançamento dos Planos Municipais de Esporte 

consolidados durante o desenvolvimento do curso, e a atualização do cumprimento de 

marcos e indicadores estabelecidos por estes. O sistema fornecerá relatório consolidado 

dos mesmos.  
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5.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

CONCRETAMENTE MENSURADOS 

Pelos valores obtidos com os indicadores procurar-se-á avaliar em que medida a 

educação oferecida aos participantes, bem como os canais de comunicação criados em 

decorrência dela, são capazes de alavancar a integração do sistema esportivo, 

produzindo maior alcance social às ações esportivas desenvolvidas no estado.  

Desta forma, os próprios gestores poderão colaborar com o fornecimento de 

informações e proposições estratégicas a serem implantadas de forma sinérgica e 

potencializar a produção do aumento da cultura da prática de atividades físicas e 

esportivas. O impacto poderá ser efetivamente percebido pelo nível de atividade física e 

esportiva verificada pelo PAD-MG. 

Em decorrência desta proposta melhoria, indicadores intersetoriais diretos e 

indiretos ligados a área da educação, saúde, defesa social e protagonismo juvenil 

poderão ser beneficiados também. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Projetos Esportivos Mineiros aprovados junto à LIEF 

Rótulos de 
Linha 

Número 
Projetos 

Aprovados 

Valor Aprovado 
para Captação 

(R$) 

Valor Captado 
Efetivamente 

(R$) 

Número de pessoas 
a serem atendidas 

SEEJ 5 10.516.159,00 2.386.330,00 192.100 
Prefeitura 10 7.623.234,00 60.000,00 101.171 
Federações 
Esportivas 3 6.550.823,00 0,00 144.037.711 

Clubes 
Esportivos 25 68.330.528,00 38.986.292,82 75.678 

Entidades 
Diversas 28 25.346.905,00 4.889.086,41 59.568 

Total geral 71 118.367.649,00 46.321.709,23 144.492.303 
Fonte: Ministério do Esporte em 16/09/2010 
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ANEXO 2- Quadro de Distribuição % dos Servidores Técnicos do Setor Esportivo Municipal por Classes 

de Tamanho da População dos Municípios  

 

Fonte: IBGE (2006) - Perfil dos Municípios Brasileiros no Esporte 
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ANEXO 3: Cronograma Projeto 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Etapa 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS
I. Preparação do 

Aperfeiçoamento 
Profissional (AP) 

            

II. Rotina de 
Captação de 
Recursos 
Financeiros para 
potencializar o AP 

            

III. Realização do AP             
IV. Aperfeiçoamento 

do ICMS Solidário 
voltado para a 
gestão 

            

V. Implantação do 
Módulo do SIGE 

            

VI. Rotina de 
Concurso “Novos 
Projetos 
Esportivos 
Implantados”.  

            

VII. Rotina efetivada 
de entrega do Selo 
de Eficiência na 
Gestão Esportiva  

            

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 4: Cronograma financeiro do projeto (em milhares de R$) 

Etapas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
I - - - - - - - 
II - - - - - - - 
III 1.500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4.500,00
IV - - - - - - - 
V - 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00
VI - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00
VII - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00
Total 1.500,00 1.080,00 540,000 540,000 540,000 540,000 4.740,00

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 5: Indicadores do projeto 

Indicador 
Unidade 

de 
Medida 

Cálculo Cálculo Fonte 

Indicador de pratica de 
exercícios físicos e de 

esportes 
% 

Será medido pela 
razão entre o % de 
praticantes 
atualizado e o % 
de praticantes da 
medição anterior. 

Bianual PAD-MG 
(FJP) 

Pessoas atendidas por 
projetos sócio-

esportivos 
Número 

Levantamento 
quantitativo das 
pessoas atendidas 
por projetos sócio-
esportivos 

Anual ICMS 
Solidário 

Crescimento de 
Conselhos Municipais 

de Esporte ativos 
% 

Será medido pela 
razão entre o % de 
conselhos 
esportivos 
atualizado e o % 
de conselhos 
esportivos 
medição anterior. 

Anual SEEJ 

Projetos aprovados 
pela Lei de Incentivo 
ao Esporte Federal 

% 

Será medido pela 
razão entre o % de 
projetos 
esportivos 
aprovados 
atualizado e o % 
de projetos 
esportivos 
aprovados 
medição anterior. 

Anual Ministério 
do Esporte 

Projetos aprovados 
junto a Lei de 

Incentivo ao Esporte 
Federal com captação 

efetivada 

% 

Será medido pela 
razão entre o % de 
projetos 
esportivos com 
captação 
atualizado e o % 
de projetos 
esportivos com 
captação da 
medição anterior. 

Anual Ministério 
do Esporte 

Atendimento às 13 
atividades esportivas 
do ICMS Solidário 

% 

Será medido pela 
razão entre o % 
médio de 
avaliação do 

Anual SEEJ 
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critério esportes 
atual e o % médio 
de avaliação do 
critério esportes 
da medição 
anterior. 

Atletas esportivos 
ativos atuantes junto 

às federações 
Número 

Levantamento 
quantitativo dos 
atletas ativos 
atuantes junto às 
federações 

Anual Federações 
qualificadas

Árbitros ativos 
atuantes junto às 

entidades de 
administração do 

esporte 

Número 

Levantamento 
quantitativo dos 
árbitros ativos 
atuantes junto às 
federações 

Anual Federações 
qualificadas

Evolução municipal 
no IMDE % 

Será medida pela 
razão entre o 
IMDE municipal 
médio atualizado e 
o IMDE municipal 
médio da medição 
anterior. 

Bianual SEEJ 

Fonte: Elaboração própria 
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