
 

 

ANEXO II - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

PARTE 1 – ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS  

Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital de Chamamento Público n° 01/2017 SUPEL/SETUL 

O Programa de Apoio a Eventos figura-se na atuação governamental contínua, que articula um 
conjunto de ações relacionadas ao apoio de eventos esportivos e de lazer, sem fins lucrativos, 
realizados por organizações da sociedade civil, no âmbito do Distrito Federal. Desse modo o Edital tem 
por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com a 
Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, realizar eventos esportivos e de 
lazer, por intermédio do Programa de Apoio a Eventos, mediante a disponibilização de serviços 
relacionados a arbitragem desportiva, montagem de infraestrutura, fornecimento de bens de consumo, 
mão de obra e apoio logístico, visando o fomento do desporto educacional, de participação e 
rendimento, no âmbito do Distrito Federal, conforme detalhamento a seguir. 
 

1. EVENTOS EDUCACIONAIS 

1.1 Serão aceitos projetos que proponham a realização de um ou mais eventos de esporte e lazer, tais 

como capacitação (palestras, workshops etc.), jogos, copas, competições, dentre outros, desenvolvidos 

nos sistemas de educação formal e não-formal de maneira institucionalizada ou não, interligados à 

prática de esporte nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, que evitam a 

seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do 

lazer, no âmbito do Distrito Federal. 

 

2. EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Serão aceitos projetos que proponham a realização de um ou mais eventos de esporte e lazer, 

Interligados à prática de esporte de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas 

praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, 

na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente, no âmbito do Distrito Federal, 

tais como: festivais, circuitos, corridas, caminhadas, torneios, jogos, dentre outros. 

 

3. APOIO A EVENTOS DE RENDIMENTO 

3.1 Serão aceitos projetos que proponham a realização de um ou mais eventos de esporte, no âmbito 

do Distrito Federal, tais como jogos, campeonatos, copas, torneios, dentre outros, praticados segundo 

normas gerais da Lei nº 9.615/1998 e regras de prática desportiva (Confederações e Federações), 

nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do 

País e estas com as de outras nações. 

 

 

 

 

 


