RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I
Anexo a Resolução SEELJE nº 172 /2019
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

DADOS DO PROJETO
1. TÍTULO DO PROJETO:
Vôlei Tricolor - Superliga
3. PROPONENTE

2. Nº DO PROCESSO
E-30/001/225/2018

Instituo para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura

4. TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) PARCIAL

( X ) FINAL

INTRODUÇÃO
O projeto Vôlei Tricolor - Superliga, aprovado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, viabiliza as condições necessárias à manutenção da equipe de voleibol que disputa a
Superliga Feminia de Vôlei, na sua terceira temporada. O IDEC, Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, está em parceria com o Fluminense Football Club
participando da Superliga Feminina de Vôlei 2018/2019.
CONSECUÇÃO DO OBJETO – STATUS/INÍCIO DA EXECUÇÃO
Este relatório refere-se à execução do primeiro mês do projeto, definido em nove meses, compreendendo o período de agosto de 2018 a abril de 2019 . Serão analisados neste
documento os resultados obtidos a partir dos objetivos previamente estabelecidas.
A primeira etapa de execução do projeto Vôlei Tricolor - Superliga, buscou-se a continuidade das ações da temporada anterior, focando contratações de novas atletas e renovação das
atletas que permaneceram na equipe, além da renovação junto a comissão técnica. O envolvimento da equipe multidisciplinar do Fluminense FC para avaliação e início de preparação
das atletas.
Com a chgada das atletas, buscou em um primeiro momento a avaliação das mesmas, e a elaboração e a execução da preparação física prevista para a pré-temporada, potencializando
assim as principais valências das atletas, buscando além do rendimento esportivo a prevenção de lesões ao longo da competição tão desgastante.
Recebimento das atletas, realizaçãoes de exames e testes físicos, acompanhamento do preparador físico e ficioterapeuta.
Entrega do material de treino. Jogo e viagem para a temporada.

Agosto/2018

Apresentação das atletas e comissão técnica ao funicários e dirigentes do Fluminense FC.
Avaliação física das atletas junto a equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta e nutricionaista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do Fluminense DC.
Elaboração de plano de treinamento físico, e plano nutricional para as atletas.
Início da preparação física, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Não houve competições ou jogos nesse período.
PONTOS POSITIVOS
A contratação das atletas e profissionais da comissão técnica no início de execução do projeto garantiu as atividades planejadas, promovendo uma boa base para execução;
As reuniões de alinhamento foram de fundamental importância para a continuidade da sinergia das ações das equipes de profissionais com a diretoria do clube ao longo da nova
temporada, alinhando expectativas e objetivos.
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequadopara nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Setembro/2018
Preparação física, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta e nutricionaista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do
Fluminense DC.
Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.
Treinamentos:

COMPETIÇÕES
Não houve competições ou jogos neste período.
PONTOS POSITIVOS
A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada em questão;
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequadopara nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Outubro/2018

Preparação física, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Início das partidas oficiais com a disputa do campeonato estadual.
Treinamento técnico e táticos.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Início das competições oficiais com a estreia do campeonato carioca 2018.
Partidas do período:
Botafogo x Fluminense – 25/10/2018

PONTOS POSITIVOS
A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada em questão;
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequadopara nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Novembro/2018

Preparação física, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.

Preparação física, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Início das partidas oficiais com a disputa do campeonato estadual.
Treinamento técnico e táticos.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Início das competições oficiais com a estreia do campeonato carioca 2018 e estreina Superliga 2018/2019.
Partidas do período:
Campeonato Carioca - Fluminense x SESC – 03/11/2018

Campeonato Carioca - Fluminense x Flamengo – 10/11/2018

Campeonato Carioca – Final – Fluminense x SESC – 12/11/2018

Superliga – Jogos de Novembro

Superliga – EC Pinheiros x Fluminense – 16/11/2018

Superliga – Fluminense x Volei Balneário Camboriu – 20/11/2018

Superliga – Fluminense x Hinode Barueri – 23/11/2018

Superliga – Fluminense x Hinode Barueri – 23/11/2018

Superliga - Osasco/Audax x Flumiense – 27/11/2018

EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequado para nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Dezembro/2018

Preparação física continuada, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Treinamento técnico e táticos.
Disputa e partidas válidas pela Superliga 2018/2019.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Continuidade das partidas referentes ao primeiro turno da Superliga 2018/2019.
Partidas do período:
Superliga – Jogos de Novembro

Superliga 2018/2019 – São Caetano x Fluminense – 04/12/2018

Superliga 2018/2019 - SESC x Fluminense – 07/12/2018

Superliga 2018/2019 – Curitiba Volei x Fluminense – 14/12/2018

Superliga 2018/2019 – Fluminense x Praia Clube – 18/12/2018

Superliga – Fluminense x Brasília – 21/12/2018

PONTOS POSITIVOS
A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada em questão;
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequado para nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Janeiro/2019

Preparação física continuada, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Treinamento técnico e táticos.
Disputa e partidas válidas pela Superliga 2018/2019.
Disputa da Copa Brasil 2019.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Continuidade das partidas referentes ao primeiro turno da Superliga 2018/2019.
Partidas do período:
Superliga – Jogos de Janeiro

Superliga 2018/2019 – Minas x Fluminense – 08/01/2019

Superliga 2018/2019 – Fluminense x SESI Bauru – 11/01/2019

Superliga 2018/2019 – Fluminense x Pinheiros – 17/01/2019

Superliga 2018/2019 – Balneario Camboriu x Fluminense – 25/01/2019

Superliga – Barueri x Fluminense – 29/01/2019

PONTOS POSITIVOS
A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada em questão;
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequado para nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Fevereiro/2019
Preparação física continuada, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Treinamento técnico e táticos.
Disputa e partidas válidas pela Superliga 2018/2019.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Continuidade das partidas referentes ao primeiro turno da Superliga 2018/2019.
Partidas do período:
Superliga – Jogos de Fevereiro

Superliga 2018/2019 – Minas x Fluminense – 08/02/2019

Superliga 2018/2019 – Fluminense x SESC – 12/02/2019

Superliga 2018/2019 – Praia Clube x Fluminense – 15/02/2019

Superliga 2018/2019 – Fluminense x Curituba Vôlei – 22/02/2019

Superliga – Brasília x Fluminense – 26/02/2019

PONTOS POSITIVOS
A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada em questão;
EXECUÇÃO
Financeira:
O cronograma financeiro inicialmente previsto para ser executado durante dez meses foi readequado para nove meses, e embora não tenha havido tempo hábil a fruição do projeto
foi, este foi executado com recursos próprios para mantermos o bom andamento das atividades juntos as atletas e profissionais técnicos, além das demais demandas, como custo de
materiais de consumo e esportivos.
O ponto negativo e desafiante foi a utilização de recursos próprios durante esse período que antecedeu a fruição dos recursos.

Março/2019

Preparação física continuada, visando a temprada 2018/2019. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de lesões.
Treinamento técnico e táticos.
Disputa e partidas válidas pela Superliga 2018/2019.
Fase Quartas de Final – Superliga 2018/2019.
COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO

COMPETIÇÕES
Continuidade das partidas referentes ao primeiro turno da Superliga 2018/2019.
Partidas do período:
Superliga – Jogos de Março

Superliga 2018/2019 – Fluminense x São Caetano – 08/03/2019

Superliga 2018/2019 – Fluminense x Osasco – 12/03/2019

Superliga 2018/2019 – SESI Bauru x Fluminense – 15/03/2019

Superliga 2018/2019 Quartas de Final – Praia Clube x Fluminense – 18/03/2019

Superliga 2018/2019 – Quartas de Final – Fluminense x Praia Clube – 21/03/2019

OBJETIVO
Dos objetivos listados por ocasião da elaboração do projeto, temos:
1 – Preparar as atletas para competir no campeonato na categoria adulta feminina e de nível Nacional.
O objetivo foi cumprido visto que se iniciou a competição em nível nacional.
2 – Promover a profissionalização no ramo esportivo oferecendo estrutura para treinamentos e competição em alto nível.
Objetivo cumprido visto a estrutura oferecida para as atletas e comissão ténica.
3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do Rio de Janeiro.
Dentre as atletas inscritas na principal compteição do voleibol nacional encontram-se quatro atletas da base do Flumiense FC, demonstrando assim a fomação de qualidade do voleibol
tricolor.
4 – Retomar a tradição da camisa do Fluminense não só na formação, mas na capacidade de ter uma equipe competitiva em vencedora de Voleibol.
A cada participação do Fluminense FC na Superliga Feminina de Vôlei, fica claro o papel de destaque e respeito alcançado pela equipe no contexto nacional.
5 – Levar mais uma equipe do Estado do Rio de Janeiro de maneira competitiva a principal competição nacional da modalidade.
A manutenção da equipe ao longo das últimas temporadas, demonstra aqualidade do trabalho realizado na modalidade.
PONTOS POSITIVOS
LOCAL E DATA:
Rio de Janeiro 30/08/2019
Marcelo da Silva Fernandes

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

