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ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 

Relatório de Cumprimento de Objeto 

 

I. CADASTRO DO PROPONENTE  

Proponente: Associação de Esportes Adaptados de Campinas 

CNPJ: 10.851.259/0001-08 

E-mail: adeacamp@gmail.com 

Endereço: Rua do Açúcar, 153 Jardim Chapadão Campinas/SP  CEP: 13070-024 

Telefone(DDD): (19) 38653733 

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:  

Ademir Batista de Souza 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 Nº SLIE: 1203758-34 Nº Processo: 58701.000127/2012-53 

Título: RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 

Manifestação Desportiva: Rendimento 

Modalidade(s) do projeto: 

 

Rugby em Cadeira de Rodas 

 

Local (is) de execução do projeto: 

 

Faculdade de Educação Física - Unicamp 

Érico Veríssimo nº701 Cidade Universitária - SP 

Cep: 13083-851/Fone: (19)3521-6616 

 

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Duração: 10 Meses 

 

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Público Alvo 

Crianças - (0 a 12 anos): 

Adolescentes - (10 a 18 anos): 

Adultos - (18 a 59 anos): 

Idosos - (a partir de 60 anos): 

Portadores de necessidades especiais: 08 

Beneficiário Direto: 08 

Beneficiário Indireto:  

Total de Beneficiário(s): 8 
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V. OBJETIVOS  

 

O objetivo do presente projeto é de garantir o acesso e a ampliação de oferta da prática 

desportiva realizadas pelas pessoas com deficiência física na região metropolitana de 

Campinas, através do Rugby em Cadeira de Rodas, modalidade Paralímpica, através do 

intercâmbio com outras cidades e o contato com outras pessoas. 

 

O objetivo foi concretizado, através da obtenção das metas e do desenvolvimento e 

atendimento dos atletas de Campinas e Região.  

 

FORMAÇÃO EQUIPE 

A equipe foi formada por 10 atletas de Campinas e Região com deficiência física 

elegíveis a pratica da modalidade já em fase de treinamento básico ou avançado, para 

composição da equipe. 

 

O projeto destina-se ao atendimento de 08 atletas, no entanto foram atendidos 10. 

 

CATEGORIA E FAIXA ETÁRIA Nº de atletas 

Categoria Masculina Rugby Realizado:08 

Categoria Feminina Rugby Realizado:02 

Total  Realizado:10 

 

Obs: Destacamos que o regulamento da modalidade permite que as equipes sejam 

compostas por atletas do genero feminino e masculino. 
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Lista de Atletas 

Nome  
 

Email Telefone 

DÉBORA CONCEIÇÃO DA SILVA 

 
 

DIONE KLEBER PEREIRA ALVES 

 
 

FABIO ALVES FERREIRA 

 
 

FELIPE ALVES BEVILACQUA 

 
 

 

IBRAIM CATARINO JUNIOR 

 
 

 

MARIANA DO NASCIMENTO 
COSTA 

 
 

PAULO CESAR ANTLOGA LOPES  

 

 

 

PAULO GOMES SANTANA 

 
 

 
ROGERIO DA SILVA SANTOS 

 
 

 

WASHINGTON DA CONCEICAO 
MOURA 

 
 

 

TREINAMENTOS 

Cronograma de treinamentos semanais: 

 
Modalidade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Rugby  13:00 as 17:00 13:00 as 17:00 13:00 as 17:00 13:00 as 17:00 13:00 as 17:00 

 

Os treinamentos aconteceram nas dependências da Faculdade de Educação Física da 

UNICAMP, com acompanhamento diário da equipe contratada para a implantação e 

desenvolvimento do projeto. 

 

ACESSIBILIDADE 

Sendo um trabalho paradesportivo, visando ao desenvolvimento do esporte paralímpico, 

este projeto atendeu todas as condições de acessibilidade necessárias à participação de 

pessoas com deficiência. Os espaços de treino também contarão com as adaptações 

necessárias, como corrimãos e rampas, respeitando o que preceitua o Art. 16 do Decreto 

6.180 de 03 de agosto de 2007 e todas as demais legislações sobre o tema. 

 

Fotos Treinamentos 
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COMPETIÇÕES 

 

A equipe da ADEACAMP participou do calendário oficial de eventos da Associação 

Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas – ABRC conforme calendário anexo a este 

documento. 

 

Nome da competição: Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas 

Organizador: ABRC 

Participação Efetivada: Resultado – Vice-Campeão  
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Nome da competição: Copa Caixa de Rugby em Cadeira de Rodas 

Organizador: ABRC 

Participação Efetivada: Resultado - Campeão  

 

 
 

Atleta Fabio Alves Ferreira – Eleito Melhor Atleta Classe Baixa da Competição   
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Atleta Rogerio da Silva Santos – Eleito Atleta Revelação da Competição 
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VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS  

Metas Qualitativas: 

 

- Adequar, treinar e entrosar as novas equipes de modo a conseguir um nível de 

aprendizado que permita apresentações e competições futuras. 

Indicadores: participação nos treinos, simulação de situação de competição; 

Instrumentos: relatórios de frequência, relatórios técnicos dos treinos. 

 

(Efetivado Documentação Anexa - relatórios de frequência, relatórios técnicos dos 

treinos) 

 

 

 

 

- Promover a melhoria da qualidade de vida deste grupo de pessoas participantes do 

projeto. 

Indicadores: Desempenho escolar (quando for o caso) e Qualidade de Vida dos 

beneficiados 

Instrumentos: entrevista com pais e atletas, aplicação de escala de avaliação de 

Qualidade de Vida 

 

Medido através da aplicação de questionários de qualidade de vida. 

 

Neste período foi aplicado teste de qualidade de WHOQOL-100 sendo que os dados 

estão em fase de tabulação. 
 

mailto:adeacamp@gmail.com


 

Associação de Esporte Adaptado de Campinas – ADEACAMP  

CNPJ: 10.851.259/0001-08 

                                     Endereço eletrônico: adeacamp@gmail.com                                ° 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 

- Incentivar a prática desportiva adaptada entre a comunidade de Campinas e região, 

através da participação em torneios e competições. 

Indicadores: cobertura da mídia (impressa e eletrônica) sobre participações em 

apresentações e campeonatos 

Instrumentos: quantidade de artigos e reportagens e relação com a quantidade de 

adesões antes e após as publicações. 

 

 

Medido através de clipagem. Relatório Anexo  

 

- Promover mecanismos de avaliação sobre o andamento dos treinos 

Indicadores: relatórios elaborados mensal e semestralmente pela coordenação técnica 

sobre o andamento dos treinamentos, com informações do tipo: 

Instrumentos: Frequência dos Atletas as seções, Tipos de exercícios trabalhados, 

resultados e evolução, controle das novas adesões; 

 
Relatorio de desempenho técnico em anexo. 

 

- Utilização destes dados avaliados para fins de divulgação científica, dentro da ética 

legal e com o consentimento dos participantes. 

Indicadores: Submissão de artigos e resumos a revistas e eventos científicos 

Instrumentos: Relatórios com a quantidade de artigos e resumos submetidos, aceitos e 

Publicados. 
 

Durante o periodo e por ser este projeto vinculado as atividades de extensão da Faculdade 

de Educação Física da Unicamp, pesquisadores vinculados a Pós Graduação, utilizaram os 

atletas com sujeitos de pesquisa de Mestrados e Doutorados, as publicações das pesquisas 

em virtude do pouco tempo de execução do projeto, ainda não foram publicados os 

resultados. 

 

Metas Quantitativas: 

 

- Realizar treinamentos 5 vezes por semana com duração de 02 horas cada sessão 

Indicadores: Atividades realizadas 

Instrumentos: registro das atividades realizadas, com o objetivo de cada exercício e sua 

duração. 

 
Documentação anexa - relatórios de frequência 

 

- Atingir o número de 08 (oito) participantes diretos e 30 (cento e cinquenta) indiretos 

neste ano; 

Indicadores: atualização periódica da relação de inscritos 

Instrumentos: ficha cadastral 
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A aferição se deu através das fichas de matricula e das listas de presença. (Anexo) 

 

- Chegar à final do Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas - 

Indicadores: resultados da equipe 

Instrumentos: relatórios oficiais pós-competição elaborados e fornecidos pelo Comitê 

Paralímpico Brasileiro e pela Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas 

 
Equipe sagrou-se Vice- Campeã Brasileira – Resultados de Competição Anexo 

 

- Chegar à final da Copa Caixa de Rugby em Cadeira de Rodas - Indicadores: resultados 

da equipe 

Instrumentos: relatórios oficiais pós-competição elaborados e fornecidos pelo Comitê 

Paralímpico Brasileiro e pela Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas 

 
Equipe sagrou-se Campeã da Competição – Resultados Anexo 

 

- Realização de 4 avaliações físicas ao longo do ano. 

Indicadores: testes e protocolos de avaliação validados cientificamente 

Instrumentos: Peso, Estatura supinada, Percentual de gordura, Bateria Beck, 12 minutos, 

Arremesso de Medicine Ball, Poms e escalas Beck (depressão e ansiedade) 

 

 

Relatórios Técnicos de Avaliação. 

 

Destacamos que atleta Mariana do Nascimento Costa foi convocada para a compor a 

seleção Delegação da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas - Equipe B na 

competição Copa Scrum For Life, no Gimnasio Nacional Eddy Cortés, em San José, 

Costa Rica no período de  02 a 09 de agosto de 2019. 

 

Convocação em Anexo. 
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MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

Aquisição de material esportivo específico para a prática e desenvolvimento das 

atividades, a saber: cadeiras de roda esportivas  

 

Neste item ocorreu redução do número de cadeiras de roda em virtude da redução 

do numero de atendidos, adequando o investimento ao valor captado.  

 

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

- Positivos: 
Acreditamos que o principal destaque está no fato de termos atingido as metas tanto 

qualitativas quanto quantitativas em sua totalidade, a representatividade da 

ADEACAMP nos eventos nacionais e internacionais se fez de maneira bastante 

significativa tanto do ponto de vista da classificação final por equipe, quanto das 

conquistas individuais, isto pode ser observado nos resultados das competições. 

Não obstante, o Projeto propiciou aos atletas, alto nível de preparação e de 

acompanhamento nos seus treinamentos e competições, do ponto de vista qualitativo 

promoveu a inclusão e o reconhecimento das capacidades da pessoa com deficiência e 

estabeleceu a Região de Campinas como referência no treinamento do Paradesporto 

Estadual e Nacional. 

Destaque-se ainda a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe técnica na 

preparação dos atletas. 

 

- Negativos:  

O primeiro aspecto é a dificuldade de identificar e contratar atletas para a 

composição da equipe, tal realidade se da em virtude do Projeto atender pessoas com 

tetraplegia e/ou com os quatro membros com limitações, carateristicas estas que 

diminuem consideravelmente o universe de praticantes da modalidade. 

 Outro aspecto negative foi a ineficiencia do atendimento do Banco do Brasil ao lidar 

com contas vinculadas a projetos de Lei de Incentivo gerando atrasos e muitas vezes 

confundindo os gestores da entidade e do Projeto em relação aos procedimentos a serem 

executados, tais como: 

 

No mês de Janeiro não houve lançamentos. E apesar de solicitarmos ao banco, que 

fizesse a aplicação do investimento. A mesma não foi realizada pelo banco. 

Logo percebido o erro solicitamos a correção; 

 

No mês de abril houve a cobrança de uma microfilmagem no  valor de R$ 7,45 

conforme demostrado no estrato do mês. 

Reembolso de R$ 500,00 pago cheque na agencia. Extorno de valor cobrado. 

Também houve o estorno de R$ 305,00 referente ao pagamento do bolsa auxilio do 

atleta Dione.  
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A partir do mês de agosto parc 08/10, os atletas Ibrain Catarino Junior e Paulo Cesar 

Antloga, não conseguiram vir treinar por motivos pessoais e os mesmo foram 

substituídos pelo atletas Rogerio da Silva e  Felipe Alves Bevilacqua, que passaram a 

receber as três ultimas parcelas do projeto. 

Em Outubro ocorreu Transferência de R$ 7,45 referente a reembolso de cobrança de 

copia de cheque. 29/10/2019.  

 

Outro aspecto negativo esta ligado a dificuldade de contato com Secretaria de Esporte e 

a falta de respostas a emails com solicitação de orientação, sobretudo para o fechamento 

desta prestação de contas. 

 

Segue email enviado em anexo sem resposta por parte da Secretaria. 

 

CONCLUSÃO 

 

O Orçamento do Projeto foi suficiente para cumprir parte do plano de trabalho 

previsto e obtendo sucesso na concretização dos objetivos e metas propostas. 

 

Agradecemos o apoio da Secretaria Especial de Esporte e do patrocinador do Projeto 

que permitiu que nossa equipe permanecesse entre as principais do Pais, favorecendo o 

atendimento de qualidadade e a valorização da pessoa com deficiência.     

 

 

 

Campinas, 30 de Dezembro de 2019 

 

 
 

_____________________________________ 

 

Ademir Batista de Souza 

Presidente 
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