
   

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 
Feminina 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 2019/2020.  

 
1. CONSECUÇÃO DO OBJETO – STATUS/INÍCIO DA EXECUÇÃO  

Este relatório refere-se à execução do projeto, definido em nove meses. 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 chegada 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. 

 Preparação física e técnica, partindo das avaliações clínicas e físicas realizadas em Agosto de 2019 
  

Agosto/2019 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.  

  



2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Agosto/2019 
Treinamentos: 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

  



3. COMPETIÇÕES 
Agosto/2019 
Não houve competições ou jogos neste período. 

 

4. OBJETIVOS 
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 iniciaram a preparação física e técnica para a temporada, 
com acesso a quadra, academia e departamento médico e fisioterápico. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
4. PONTOS POSITIVOS 

 
 A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada 

em questão;  
 

5. EXECUÇÃO  
Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido 
com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório 
financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das 
demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de jogos. 



1. SETEMBRO DE 2019 – STATUS DA EXECUÇÃO  

Esta parte do relatório refere-se à execução do segundo mês do projeto, definido em nove meses, 
compreendendo o período de setembro de 2019. Serão analisados neste documento os resultados 
obtidos a partir dos objetivos previamente estabelecidas.  

Ainda fazendo parte da primeira etapa de execução do projeto Vôlei Tricolor - Superliga, buscou-
se o foco no envolvimento da equipe multidisciplinar do Fluminense FC para avaliação e início de 
preparação das atletas.  

Buscou-se também a continuidade na 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. 

 Preparação física e técnica, partindo das avaliações clínicas e físicas realizadas em agosto de 2019 
 
  

Setembro/2019 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.  
 

 

  



2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Setembro/2019 
Treinamentos: 

 
  

 

 



 
 

 
 

 
 
 

  



3. COMPETIÇÕES 
 
Setembro/2019 
Não houve competições ou jogos neste período. 

 

4. 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 iniciaram a preparação física e técnica para a temporada, 
com acesso a quadra, academia e departamento médico e fisioterápico. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
 

 

  



4. PONTOS POSITIVOS 
 
 A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada 

em questão;  
 
 

5. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido 
com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório 
financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das 
demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de jogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OUTUBRO DE 2019 - STATUS DA EXECUÇÃO  
  

Outubro/2019 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.  
 Início das partidas oficiais com a disputa do campeonato estadual. 

 

 

 

  



2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Outubro/2019 
Campeonato Carioca:  

 

 

 
 



 

 

 
 

  



3. COMPETIÇÕES 
 
Outubro/2019 
Início das competições oficiais com a estreia do campeonato carioca 2019. 
 
Partidas do período: 
 Fluminense x Seleção Carioca – 22/10/2019 

 

 
 

Partidas do período: 
 Fluminense x Flamengo – 28/10/2019 

 

 
 

  



4. 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 iniciaram a preparação física e técnica para a temporada, 
com acesso a quadra, academia e departamento médico e fisioterápico. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
5. PONTOS POSITIVOS 

 
 A evolução física e técnicas das atletas em uma velocidade boa para o período da temporada 

em questão e a boa colocação e rendimento durante o Campeonato Carioca;  
 
 

6. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido 
com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório 
financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das 
demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de jogos. 

 

 



1. NOVEMBRO DE 2019 – STATUS DA EXECUÇÃO  

Novembro/2019 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.  
 Continuação das partidas oficiais com a disputa do campeonato estadual e estreia na 

Superliga. 

 
2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 

 
          Novembro/2019 
Campeonato Carioca: 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

  



3. COMPETIÇÕES 
 
Novembro/2019 
Partidas do período: 
 Fluminense x SESC-RJ – 04/11/2019 

 

 
 

 Fluminense x São Paulo Barueri – 12/11/2019 
 

 
  



 Fluminense x SESC-RJ – 16/11/2019 
 

 
 

 Fluminense x Praia Clube – 26/11/2019 

 
 
 
 

  



4. 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 vem sendo cumprido, como pode ser constatado pelas boas partidas feitas pela 
equipe tricolor. 
 
2 – Promover a profissionalização no ramo esportivo oferecendo estrutura para treinamentos 
e competição em alto nível. 

Objetivo cumprido visto a estrutura de treinamentos e viagens oferecida para as atletas e 
comissão técnica.  

 
3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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. 

Mais uma vez, a equipe do Fluminense vem demonstrando um desempenho competitivo na 
principal competição do Voleibol 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
5. PONTOS POSITIVOS 

 
 A manutenção do bom rendimento em quadra para fase da competição;  

 
 

6. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido com o prazo 
e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório financeiro em anexo, 
mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das demais demandas, como custo com 
plano de saúde e produção de jogos. 

 



1. DEZEMBRO DE 2019 – STATUS DA EXECUÇÃO  
  

Dezembro/2019 

 Preparação física. Levando em consideração o desempenho esportivo e prevenção de 
lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e começo dos treinamentos táticos.  
 Continuação das partidas oficiais com a disputa da Superliga. 

 

2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Dezembro/2019  

 

 

 



3. COMPETIÇÕES 
 
Dezembro/2019 
Partidas do período: 
 Fluminense x Valinhos – 06/12/2019 

 

 
 

Partidas do período: 
 Fluminense x Osasco – 11/12/2019 

 

 
 

  



Partidas do período: 
 Fluminense x São Caetano – 14/12/2019 

 

 
 

Partidas do período: 
 Fluminense x SESI Bauru – 17/12/2019 

 

 
 

 
 

 
  



Partidas do período: 
 Fluminense x Pinheiros – 21/12/2019 

 

 
 

4. 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 visto o resultado da competição durante o ano de 2019. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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. 

Demonstrada toda a competividade da equipe do Fluminense durante o ano de 2019. 
 



5. PONTOS POSITIVOS 
 
 Além do bom desempenho durante o ano de 2019, especialmente em Dezembro venceu quatro 

dos seus cinco jogos;  
 
 

7. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido com o prazo 
e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório financeiro em anexo, 
mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das demais demandas, como custo com 
plano de saúde e produção de jogos. 

 
 

1. JANEIRO DE 2020 – STATUS DA EXECUÇÃO  
  

Janeiro/2020 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e treinamentos táticos.  
 Continuação das partidas oficiais com a disputa da Superliga. 

 

 

  



2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Janeiro/2020 
Superliga: 

  
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 
  



3. COMPETIÇÕES 
Janeiro/2020 
Superliga 
Partidas do período: 
 Curitiba x Fluminense – 10/01/2020 

 

 
 

 



 
 Fluminense x Flamengo – 14/01/2020 

  

 

 
  



 Fluminense x São Paulo / Barueri – 18/01/2020 
 

 

 

 
  



 Fluminense x SESC RJ – 24/01/2020 
 

 

 

 
  



 SESI Bauru x Fluminense – 28/01/2020 

 

 

 
  



4. 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. 

Mês onde mais uma vez se pode comprovar a boa preparação da equipe do Fluminense, 
visto que em Janeiro tivemos mais vitórias que derrotas. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
5. PONTOS POSITIVOS 

 
 Segundo mês consecutivo com mais vitórias que derrotas na competição mais disputada do 

voleibol nacional;  
 
 
 
 

6. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido 
com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório 
financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das 
demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de jogos. 



1. FEVEREIRO DE 2020 – STATUS DA EXECUÇÃO  
 

Fevereiro/2020 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e treinamentos táticos.  
 Continuação das partidas oficiais com a disputa da Superliga. 

 

 

2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Fevereiro/2020 
Superliga: 

  
 

 



 
 

 



 
 



 

 
 
 
 

 
  



3. COMPETIÇÕES 
Fevereiro/2020 
Superliga 
Partidas do período: 
 Osasco x Fluminense – 04/02/2020 

 

 
 

 



 
 

 Fluminense x Praia Clube – 07/02/2020 

  

 

 
  



 Fluminense x Minas Tênis – 11/02/2020 
 

 

 

 
  



 Valinhos x Fluminense – 14/02/2020 
 

 

 

 
 

  



 Fluminense x São Caetano – 20/02/2020 

 

 

  
  



 Pinheiros x Fluminense – 28/02/2020 

 

 

 
 

  



4. 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. 

Objetivo demonstrado com mais um mês de bons resultados na competição. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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 a qualidade do 
trabalho realizado na modalidade. 

 
5. PONTOS POSITIVOS 

 
 Em um mês com muito jogos e uma tabela difícil, a equipe conseguiu se manter com três vitórias 

e três derrotas;  
 
 
 
 

6. EXECUÇÃO  
 

Financeira: 
O cronograma financeiro previsto para ser executado durante dez meses está sendo cumprido 
com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como demonstrado no relatório 
financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades juntos as atletas, além das 
demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de jogos. 
 



1. Março de 2020 – STATUS DA EXECUÇÃO  

  

  

Março/2020 

 Preparação física, visando a temporada 2019/2020. Levando em consideração o 
desempenho esportivo e prevenção de lesões.  

 Avaliação física continuada (acompanhamento) das atletas junto a equipe multidisciplinar 
(médico, fisioterapeuta e nutricionista) do departamento de esportes olímpicos (DEO) do 
Fluminense DC.  

 Treinamento técnico e treinamentos táticos.  
 Continuação das partidas oficiais com a disputa da Superliga. 
 Parada inesperada da Superliga em função da Pandemia do Coronavírus (CIVID-19) 

 

 

2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
          Março/2020 
Superliga: 

  
 

 



 
 



 
 
 

  



3. COMPETIÇÕES 
Março/2020 
Superliga 
Partidas do período: 
 Fluminense x Curitiba Vôlei – 02/03/2020 

 

 

 
  



 Flamengo x Fluminense – 10/03/2020 

  

 

 



 
 
 
 

4. 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. 

Nível de preparação pode ser comprovado com colocação do Fluminense entre as equipes 
que disputariam os Play-Offs da Superliga Feminina de Voleibol. 
 
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 técnica.  
 

3 – Incentivar a formação contínua de atletas de alto rendimento principalmente no estado do 
Rio de Janeiro. 

Dentre as atletas inscritas na principal competição do voleibol nacional encontram-se cinco 
atletas oriundas da base do Fluminense FC, demonstrando assim a formação 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. 

Mais uma vez a equipe do Fluminense estaria entre as finalistas da principal competição do 
Voleibol Nacional. 

 
5. PONTOS IMPORTANTES 

 
 Com o avanço da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), foi decidido entre a Confederação 

Brasileira de Voleibol (CBV) e os clubes participantes da Superliga Feminina de Voleibol 
2019/2020 que o melhor seria encerrar a competição sem que houvesse ganhadores, como 
informado na nota oficial em anexo a esse relatório.  

 Com o aumento das dificuldades financeiras e de captação de patrocínio antevistas em função 
da Pandemia do Novo Coronavírus, foi solicitada a prorrogação de prazo de execução, visando 
aumentar a chance de um novo aporte para continuidade do projeto na temporada 2020/2021. 
Como não houve êxito em tal aporte, finalizamos o projeto com as informações técnicas acima 
informadas e a execução financeira nos demais anexos contido nessa prestação de contas. 

 
 

6. EXECUÇÃO  
Financeira: 
Apesar da paralização da competição pela evolução da Pandemia, e visando o bem-estar de 
atletas, fornecedores e parceiros, o cronograma financeiro previsto para ser executado durante 
dez meses está sendo cumprido com o prazo e datas estabelecidas no plano de trabalho como 
demonstrado no relatório financeiro em anexo, mantendo o bom andamento das atividades 
juntos as atletas, além das demais demandas, como custo com plano de saúde e produção de 
jogos. 
 

8. CONCLUSÕES 
A prática oferecida através das atividades executadas pelo IDEC possibilitou e consolidou a 
posição do Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro como um importante polo de formação e 
prática de voleibol em nível nacional.  
O trabalho desenvolvido ao longo das últimas quatro temporadas vem sendo aprimorado neste 
ano, a qualidade aos olhos da comunidade esportiva como um todo e principalmente aos olhos 
da comunidade do voleibol, pelas boas conquistas e campanhas nas competições.  
Mesmo com o impacto da Pandemia, o IDEC e o Fluminense FC estão empenhados na manutenção 
do projeto, porém com o foco prioritário na segurança e saúde de suas atletas, comissão técnica 
e parceiros. 


