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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS 

CNPJ: 28.636.504/0001-11 Endereço: SCN, Quadra 5, Torre Norte, Sala 917, Brasília/DF 

Complemento: Brasília Shopping Bairro: Asa Norte CEP: 70715-900 

Telefone: (61) 9.9962-1690 Celular: (61) 9.9642-3975 

E-mail: cbds@cbds.org.br Site: www.cbds.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Alexandre Dale Couto 

CPF: 090.049.857-94 RG/ Órgão Expedidor: 4114774138 SSP/DI/RS 

Endereço do Dirigente: Avenida Bento Gonçalves 1515 - Porto Alegre/RS 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

A CBDS foi fundada oficialmente em 17 de novembro de 1984, mas sua história começa bem 
antes, na década de 50, com o intenso movimento de criação de Associações de Surdos. No início, essas 
Associações funcionavam como espaços de recreação e lazer, mas com o passar do tempo passaram a se 
importantes pontos de articulação política e de prática desportiva. Nessa época ainda não havia uma 
organização centralizada e as competições eram em sua maioria de futebol.  

A prática desportiva nas Associações de Surdos consolidou-se com o passar dos anos e desta 
forma, surgiu a necessidade de se organizar uma Entidade para administrar os esportes dos surdos. Em 20 
de janeiro de 1959 foi fundada então a FCSM – Federação Carioca de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro, que 
foi reconhecida pelo CND – Conselho Nacional de Desportos e pela CBF - Confederação Brasileira de 
Futebol. E, posteriormente, se filiou ao ICSD – Comitê Internacional de Esportes para Surdos, entidade 
máxima mundial do esporte de surdos, da qual a CBDS é filiada até hoje. 

Entretanto, a FCSM ainda atuava de maneira regionalizada e, as Associações de Surdos e a 
prática desportiva se espalharam por todo o País, sem que houvesse uma Entidade que centralizasse 
organização dos campeonatos. Em 1979, no auditório do INES - Instituto Nacional de Educação dos Surdos 
aconteceu uma reunião, na qual participaram surdos de vários Estados, liderada por Sentil Dellatorre e 
Mário Pimentel, assim nasceu a CBDS. No entanto, a Entidade só foi oficializada após Assembleia Geral 
realizada em 17 de novembro de 1984, na cidade de Santos/SP. 

A surdez em si não implica em restrições à prática de atividade física e não existem esportes 
mais ou menos adequados para surdos. Entretanto, as limitações linguísticas e comunicacionais podem 
dificultar a compreensão e o relacionamento, interferindo na aprendizagem e no comportamento do 
indivíduo. A prática esportiva é uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. 
Através do esporte, surdos podem demonstrar sua capacidade à sociedade, fortalecer sua autoestima, entre 
outros inúmeros benefícios, contribuindo com a inclusão social. 

Conforme consta em seu Estatuto, a CBDS “é uma entidade de fins não econômicos e não 
lucrativos, de caráter desportivo, fundada em 17 de novembro de 1984, constituída pelas Federações, 
Associações e outras análogas de administração de esportes, todas com direitos iguais, que, no território 
brasileiro, administrem de fato e de direito os esportes praticados entre surdos” (Artigo 1º), sendo a única 
instituição de direção nacional dos desportos praticados entre os surdos brasileiros, em todas as suas 
modalidades, reconhecida como dirigente exclusiva, regida pela legislação em vigor e por seu Estatuto. 

Com quase 35 anos de existência, essa Entidade contribui com a inclusão social das pessoas 
surdas através do esporte. Apesar das imensas dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, 
sobrevive pelo esforço de voluntários da comunidade surda de todo o Brasil, passando por um grande 
dinamismo esportivo. Houve um intenso crescimento no número de Associações de Surdos por todo o País 
e, consequentemente, no número de competições locais, regionais e nacionais em diversas modalidades 
esportivas. 

No ano 2016 foram realizadas as seguintes competições em nível nacional: 
· Intercâmbio de Futebol Feminino entre Surdas e Ouvintes (CBDS e América Mineiro) –

Belo Horizonte/MG 

mailto:cbds@cbds.org.br
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· Campeonato Brasileiro de Vôlei – Brasília/DF – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Futsal – Três Rios/ RJ – Feminino/Masculino
· Copa Brasil de Futsal – Uberlândia/MG – Feminino/Masculino
· Circuito Nacional de Vôlei de Praia – Etapa Rio de Janeiro/RJ
· Circuito Nacional de Vôlei de Praia – Etapa Porto Alegre/RS
· Campeonato Brasileiro de Handebol – Brasília/DF
· Campeonato Brasileiro de Futebol – São Carlos/SP
· Circuito Nacional de Badminton – Etapa Brasília/DF
· Circuito Nacional de Badminton – Etapa Goiânia/GO
· Circuito Nacional de Badminton – Etapa São Bernardo do Campo/SP
· Open de Badminton – São Bernardo do Campo/SP

No ano de 2017, foram realizadas as seguintes competições em nível nacional e internacional: 
· Intercâmbio Internacional de Futebol Masculino de Surdos (Brasil e Coréia do Norte) – São

Paulo/SP 
· Open de Karatê Arnold 2017 – Feminino/Masculino
· Circuito Nacional de Badminton 2017 – Etapa Pará de Minas/MG – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2017 – Feminino/Masculino
· Circuito Nacional de Vôlei de Praia 2017 – Etapa Brasília/DF – Masculino
· Copa Brasil de Futsal 2017 – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Futsal 2017 – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Handebol 2017 – Masculino
· Campeonato Brasileiro de Futebol 2017 – Masculino
· Circuito Nacional de Badminton 2017 – Etapa SBC – Feminino/Masculino
· Circuito Nacional de Vôlei de Praia 2017 – Etapa Natal/RN – Feminino/Masculino

No ano de 2018, foram realizadas as seguintes competições em nível nacional e internacional: 
· Circuito Nacional de Tênis de Mesa – Etapa Rio de Janeiro/RJ – Feminino/Masculino
· Circuito Nacional de Vôlei de Praia – Etapa Paulista/PE – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Futsal – Maceió/AL – Masculino
· Copa Brasil de Futsal – Uberlândia/MG – Feminino/Masculino
· Campeonato Brasileiro de Vôlei – Belo Horizonte/MG – Masculino
· Campeonato Brasileiro de Futebol – Divinópolis/MG – Masculino

No ano de 2019, foram realizadas até 31/07/2019 as seguintes competições em nível nacional e 
internacional:  

· Campeonato Brasileiro de Futsal - Cascavel/PR - Feminino/Masculino
· Surdolimpíadas do Brasil - Pará de Minas/MG - Feminino/Masculino, com 11 modalidades

e mais de 310 surdoatletas participantes. 

Outra importante atribuição da CBDS é a organização das delegações que participam de 
eventos esportivos internacionais específicos para atletas com deficiência auditiva, representando o Brasil. 
Assim, esteve presente em vários campeonatos internacionais de surdos com resultados satisfatórios e, 
sediou os eventos internacionais no Brasil: os Jogos Pan-Americanos de Surdos em junho de 2012, os Jogos 
Sul-Americanos de Surdos em novembro de 2014, a Eliminatória Pan-Americana de Futebol de Surdos em 
outubro de 2016, o Campeonato Mundial de Handebol de Surdos em julho de 2018, o VII Torneio Sul-
Americano Interclubes de Futsal de Surdos em novembro de 2018 e o Campeonato Mundial de Natação de 
Surdos em agosto de 2019. 

Houve participação de surdoatletas brasileiros em 07 (sete) edições do Summer Deaflympics e 
em várias outras competições internacionais, a nível sul-americano, pan-americano e mundiais, de 
modalidades esportivas. Mais recentemente participamos dos seguintes eventos internacionais: 

· Campeonato Mundial de Natação de Surdos - Agosto/2019 - São Paulo, Brasil
o Resultado: Prata nos 200m nado livre masculino, Bronze nos 100m nado livre masculino
· Campeonato Mundial Juventude de Badminton de Surdos - Julho/2019 - Taipei, Taiwan
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o Resultado: 5º lugar na classificação feminina geral
· Campeonato Mundial de Vela de Surdos - Setembro/2018 - Polônia (Edição inédita)
o Resultado: 6º lugar na classificação geral das 14 equipes dos 11 países participantes
· Open Pan-Americano de Natação, Tênis de Mesa e Atletismo de Surdos - Setembro/2018 -

Equador 
o Resultado: Ouro na Natação Masculino nos 50m, 100m, 200m e 400m de nado livre, Prata

na Natação Masculino nos 100m de nado borboleta e Bronze na categoria masculina simples do Tênis de 
Mesa. 

· Campeonato Mundial de Handebol de Surdos - Julho/2018 - Brasil
o Resultado: Bronze na categoria feminina
· 23rd Summer Deaflympics - Julho/2017 - Turquia
o Resultado: 28º lugar na classificação geral dos países participantes; Ouro na Natação

Masculino nos 200m nado livre, Bronze na Natação Masculino nos 100m nado livre, Bronze no Judô 
Masculino na categoria -90kg, Bronze no Karatê Masculino na categoria +84kg e Bronze no Futebol 
Feminino 

· Campeonato Mundial de Snowboard de Surdos (masculino) - Março/2017 - Áustria
o Resultado: 9º lugar Slalom Paralelo e 9º Slalom Gigante Paralelo - Participação inédita
· Eliminatória Pan-Americana de Futebol de Surdos (masculino) - Outubro/2016 - Brasil
o Resultado: 2º lugar - Classificado para Deaflympics 2017
· Campeonato Mundial de Artes Marciais de Surdos (masculino) - Julho/2016 - Turquia
o Resultado: 1º lugar do Judô na categoria -90Kg, 5º lugar do Judô na categoria +100Kg e 3º

lugar do Judô na categoria Open 
· Campeonato Mundial de Vôlei de Surdos - Julho/2016 - EUA
o Resultado: 4º lugar (masculino) e 6o lugar (feminino)
· Campeonato Pan-Americano de Vôlei de Surdos - Julho/2016 - EUA
o Resultado: 1º lugar (masculino) e 2º lugar (feminino) - Classificado para Deaflympics 2017
· Campeonato Mundial de Atletismo de Surdos (masculino) - Junho/2016 - Bulgária
o Resultado: 2º lugar na Maratona - Participação inédita

Ressalta-se que para participação da Delegação Brasileira no evento “23rd Summer 
Deaflympics” foi essencial a receita de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) proveniente de 
Termo de Fomento, do Ministério do Esporte. E, inclusive, lembrando ainda que a CBDS foi selecionada pelo 
Edital de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos da Segov/MG – Secretaria de Estado de Governo de Minas 
Gerais, que contou com o patrocínio da Codemig – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais no valor de quase R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para realização de Intercâmbio de Futebol 
Feminino entre Surdas e Ouvintes, na data de 01 a 04 de dezembro de 2016, em Belo Horizonte/MG. E 
ainda a CBDS foi contemplada pela Emenda Parlamentar de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para 
realização de Surdolimpíadas do Brasil 2019, ocorrida em junho de 2019 em Pará de Minas/MG. 

Ou seja, a CBDS possui experiência com esse tipo de parceria com os Órgãos Públicos e 
Privados para fins de participação em competições internacionais e/ou de organização e realização dos 
eventos nacionais e internacionais. 

Portanto, a CBDS possui capacidade técnica e operacional para desenvolver eventos nacionais e 
internacionais desportivos de surdos haja vista ter sido reconhecida e convidada pelo ICSD – International 
Committee of Sports for the Deaf, pela PANAMDES – PanAmerican Deaf Sports Organization e pela 
CONSUDES – Confederación Sudamericana Deportiva de Sordos, a realizar os eventos aqui mencionados e 
honrado todos os pré-requisitos pertinentes a todos. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Presente Projeto é uma sequência do evento pan-americano para ser realizado a cada 
quatro anos, cujo esse evento importante para definir a classificação de equipes para Summer Deaflympics, 
que é uma versão de Jogos Olímpicos para surdos. 



4

O evento em referência será realizado em Brasília/DF, onde a SELDF - Secretaria do Estado de 
Esporte e Lazer do Distrito Federal apoiará o evento com a logística e infraestrutura, no que se refere a 
espaços esportivos, transporte para traslado local, segurança, contratação de serviços de arbitragem, 
materiais gráficos, hospedagem e alimentação. 

A cidade conta com uma estrutura adequada e necessária para a realização do evento e 
conquista de resultados esperados, que dentre vários estão: estimular a prática desportiva junto a 
comunidade surda da região, resgatar valores e melhorar a autoestima dos surdoatletas brasileiros e dar 
mais visibilidade ao universo do desporto de surdos, tanto para a comunidade local, quanto para a 
sociedade como um todo. 

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: "2019 Pan American Deaf Volleyball Regional Qualification" – Apoio a realização da 
Eliminatória Panamericana de Vôlei de Surdos 2019 

Local de realização:  Brasília/DF 

Período de execução: 24/11/2019 a 01/12/2019 

Período de realização do Evento: 24/11/2019 a 01/12/2019 

Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento: 24/11/2019 a 01/12/2019 

Nome do responsável técnico do projeto: Anderson Marcondes de 
Santana Junior 
Endereço: Rua das Cotovias, 59, Curitiba/PR - 81.020-530 
CPF: 049.029.879-61 | RG: 8.056.458-9 
Formação: Educação Física (concluído) e Letras/Libras (cursando) 
Qualificação profissional: Professor de Educação Física e Assistente 
Administrativo 
E-mail: esportes@cbds.org.br

Nº do registro profissional: 
CREF 022687-G/PR 

Enquadramento: (   ) participação   (   ) educacional   (X) alto rendimento 

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidade: Aproximadamente 
44 atletas surdos de 15 a 59 anos, da categoria feminina 

Previsão de público direto: 58 pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 108 pessoas 

Valor Total do Projeto: R$ 114.474,10 (Cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dez 
centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 114.474,10 (Cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro 
reais e dez centavos) 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio a realização de Eliminatória Pan-Americana de Vôlei de Surdos 2019 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Os benefícios encontrados no esporte são imensuráveis para uma população que necessita 
testar e descobrir possibilidades, acreditar nas suas potencialidades físicas, superar as dificuldades e 
preconceitos devido às suas limitações sensoriais, para perceber-se como ser físico e cognitivo. 

O esporte desenvolve aspectos psicossociais, pois as práticas competitivas possibilitam uma 
autoavaliação conduzindo o homem a sentimentos de valor, força, prestígio, poder, capacidade, utilidade e 
autoconfiança. Favorece a adaptação sociocultural do homem, que muitas vezes é excluído por não fazer 
parte do protótipo irreal de perfeição. 

As competições e confrontos esportivos são o ponto culminante de um trabalho de formação e 
educação através do movimento. É onde se percebe que não existem barreiras e impedimentos, é onde 
existe a crença de que todos somos capazes de superar, transpor e lutar por um mundo melhor, de 
compreensão mútua, de espírito fraterno e solidário. 

mailto:esportes@cbds.org.br
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Sustentados pela certeza dos valores humanos, físicos, sociais e culturais, que o esporte 
desenvolve, justificamos o presente projeto, pois temos a confiança de que se for dado ao ser humano 
oportunidades de sentir e viver a descoberta de si mesmo, tudo fará pela sociedade em que vive. 

Neste sentido, dar suporte à realização, em Brasília, do Pan-Americano de Vôlei de Surdos é de 
fundamental importância para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto voltado aos surdoatletas.  

Com a vinda de delegações estrangeiras a Brasília estaremos promovendo não apenas uma 
competição esportiva, mas também uma ação de estímulo e reconhecimento das capacidades da pessoa 
surda. Além disso, conseguiremos criar imagens de superação e ídolos do esporte, aumentando a nossa 
base de praticantes e consequentemente a qualidade de nossos surdoatletas no futuro. 

Melhores condições para o desenvolvimento das atividades das instituições de surdos terá 
como consequência benefícios a um maior número de surdos de todas as classes sociais, raças/etnias, 
gerações, orientações sexuais, níveis de escolaridade, etc. contribuindo com a dignidade e inclusão social 
desses cidadãos e um País mais justo. 

Promover esse evento em Brasília fará com que a cidade tenha visibilidade na mídia nacional e 
internacional, incentivando Poder Público, praticantes, Associações e demais Entidades que trabalham com 
este público, a dar mais atenção no desenvolvimento das atividades desportivas em suas ações cotidianas. 

Os 58 integrantes das quatro Seleções da categoria feminina se encontram com dificuldade em 
obter apoio financeiro de seus Governos para o evento, por isso se justifica a importância da parceria com 
CONFAE/SELDF. 

Para isso estamos solicitando o pleito de apoio financeiro para suporte logístico à competição, 
visto que não possuímos recursos próprios para este fim. Com financiamento para arbitragem, premiação, 
transporte local, uniformes e outras despesas administrativas, a CBDS dará suporte à Comissão 
Organizadora do evento em tela, garantindo as condições necessárias para a realização do evento e 
estímulo à vinda de maior quantidade de participantes e espectadores.  

Assim, fica justificada a grande importância deste patrocínio ao surdodesporto, considerando 
que este convênio vai possibilitar recurso financeiro para pagamento da maior parte das despesas do 
evento. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GERAL 

Organização e realização do evento “Eliminatória Pan-Americana de Vôlei de Surdos 2019” 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar a visibilidade, reconhecimento e valorização do desporto de surdos no Brasil;
 Oportunizar e estimular a prática esportiva na perspectiva de alto rendimento para os

surdoatletas no território brasileiro; 
 Classificar as equipes brasileiras para Summer Deaflympics 2021.
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 2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS  

Metas (Qualitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das 

Metas 

Ampliar a visibilidade, 
reconhecimento e valorização 
do desporto de surdos no Brasil, 
contribuindo para o 
fortalecimento da comunidade 
surda brasileira e estrangeira 
com mais inclusão social e 
respeito aos direitos humanos. 

Divulgação 

Relatórios de reportagens publicadas na mídia e 
pesquisas com os integrantes beneficiados no 
projeto, bem como com a comunidade surda 
brasileira e estrangeiras 

Incentivar e oportunizar a 
prática esportiva de alto 
rendimento para surdoatletas e 
lhe transmitir os valores 
inerentes à prática esportiva 

Participação 
Relatórios e pesquisas realizadas com os 
surdoatletas participantes 

Oportunizar um evento 
esportivo internacional com 
infraestrutura e logística 
satisfatória 

Participação 
Relatórios e pesquisas com os participantes e 
espectadores do evento 

Melhorar a posição do Brasil 
feminino no ranking pan-
americano 

Desempenho pan-
americano 

Comparação entre a posição no ranking antes do 
Projeto e após o Projeto 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

Realizar competição com a 
participação de 4 equipes 

Participação Relatório oficial das competições 

Realizar competição com mais 
de 40 surdoatletas 

Participação Relatório oficial das competições 

Classificar a equipe brasileira 
feminina para Summer 
Deaflympics 

Posição no pan-
americano 

Relatórios e comparação entre a posição no 
ranking antes e após o Projeto 
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2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: Apoio a realização de 2019 Pan American Deaf Volleyball Regional Qualification 

Descrição/Etapa: Apoio a realização da Eliminatória Pan-Americana de Vôlei de Surdos 2019 

Data do Evento: 24/11/2019 a 01/12/2019 Turno: Matutino, Vespertino e Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

24/11/2019 a 01/12/2019 Turno: Matutino, Vespertino e Noturno 

Local: AABB - Associação Atlética do Banco do Brasil – Brasília 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio  (...) Piscina 

(X) Ginásio (...) Clube 

(X) Espaço Privado
Qual? Quadra AABB

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 58 Indireto: 50 Total: 108 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local 

(...) Regional 

(...) Nacional 

(X) Internacional

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 

Adulto Feminino 
24/11/2019 a 01/12/2019 
Matutino, Vespertino e Noturno 

58 

(X) Jovens (15 a 24 anos)

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 

(X) Pessoas portadoras de necessidades especiais
(limitação física, mental, sensorial ou múltipla -
inseridas na distribuição acima)

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique - Formulário de inscrição específico

(...) Outros. Especifique 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

INSCRIÇÕES DO EVENTO 

A PANAMDES - Organização Desportiva Pan-Americana de Surdos fará o controle das inscrições 
dentro dos prazos estipulados e divulgados no site específico do evento em referência 
(www.panamdeafvolleyball2019.wordpress.com). Porém, o processo de seleção e inscrições dos 
surdoatletas fica a cargo das Federações Desportivas Nacionais de Surdos, haja visto os critérios/requisitos 
adotados serem diversos, pois variam de acordo para cada País, que podem ser observados através: 

• De exames de audiometria dos surdoatletas que precisam comprovar que têm a perda
bilateral de audição acima de 55 decibéis; 

• Das seletivas, campeonatos e treinamentos para que os técnicos possam avaliar os
surdoatletas e escolher os melhores para representar o seu País no evento. 

Feito isto, as Federações Desportivas Nacionais de Surdos devem encaminhar os formulários de 
inscrição para PANAMDES e esta por sua vez fará a validação de participação dos inscritos. 

http://www.panamdeafvolleyball2019.wordpress.com/


8

CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E SERVIÇOS 

A CBDS necessita de contratação de prestadores de serviços para aquisição de hospedagem 
com café da manhã, refeições, serviços de arbitragem, locação de quadra e compra de materiais gráficos. 
Desta forma, será a busca de orçamentos para cada item necessário. 

Por ser competição internacional, há necessidade de contratação de serviços dos profissionais 
de arbitragem de vôlei com qualidade e profissionalismo, por exigência de PANAMDES – Organização Pan-
Americana Desportiva de Surdos para realização do evento de alto rendimento como esse. Diante desta 
exigência, justifica-se a escolha da FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL (FVDF) por ser uma 
Federação estadual/distrital, filiada à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que possua seu quadro de 
profissionais de arbitragem qualificados. 

ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E TABELA DE JOGOS 

O evento acontecerá entre os dias 24 de novembro a 01 de dezembro de 2019, com a seguinte 
programação prevista: 

Item Descrição Data Local 

1 Chegada das equipes 24/11/2019 Hotel 

2 Reunião Técnica 25/11/2019 Hotel 

3 Treinamento das equipes 25/11/2019 AABB 

4 Abertura do evento 26/11/2019 AABB 

5 Competição de vôlei 26/11/2019 a 30/11/2019 AABB 

6 Encerramento do evento 30/11/2019 AABB 

7 Saída das equipes 01/12/2019 Hotel 

Com a previsão de que o evento irá receber 4 equipes femininas, sendo aproximadamente 14 
integrantes por equipe, o sistema de disputa deverá ser “todos contra todos” para classificar os dois 
primeiros lugares para disputa final e os dois últimos para disputa de 3º lugar. Abaixo está a tabela prévia de 
jogos para o período do evento em referência.  

Horário 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 

Matutino/Vespetino Abertura B vs D B vs C SF - 1º vs 4º Final 3º vs 4º 

Vespetino/Noturno A vs B A vs C A vs D SF - 2º vs 3º Final 1º vs 2º 

Noturno C vs D Encerramento 

2.8 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com este projeto, os surdoatletas participantes possam interagir e 
compartilhar suas experiências no vôlei internacional, principalmente os surdoatletas mais jovens. Com 
isso, esperamos contribuir com a interação e socialização entre surdoatletas. Perspectiva de sensibilizar a 
todos no sentido de fortalecer a visão de que a participação destes surdoatletas deve ser cada vez mais 
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incentivada. Além disso, espera-se que este evento promova mais desenvolvimento para o desporto de 
surdos através da participação de atletas oriundos de Países diferentes. 

2.9 CROQUI DO EVENTO 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Programação Data Turno 

Chegada das equipes em Brasília 24/11/2019 Matutino / Vespertino / Noturno 

Treinamento das equipes 25/11/2019 Vespertino / Noturno 

Abertura do Evento 26/11/2019 Matutino / Vespertino 

Competição 26/11/2019 a 30/11/2019 Matutino / Vespertino / Noturno 

Encerramento do Evento 30/11/2019 Vespertino / Noturno 

Saída das equipes em Brasília 01/12/2019 Matutino / Vespertino / Noturno 

Data do Término do Termo de Fomento 01/12/2019 *** 

Prestação de Contas 01/03/2020 *** 
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3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição Valor (R$) 
Duração 

Início Término 

Aquisição de hospedagem com café da manhã para 
Seleções participantes 

55.566,70 24/11/2019 01/12/2019 

Aquisição dos materiais gráficos 1.123,40 24/11/2019 01/12/2019 

Contratação de serviços de arbitragem 4.500,00 24/11/2019 01/12/2019 

Locação de quadra 3.000,00 24/11/2019 01/12/2019 

Aquisição de alimentação das Seleções participantes 40.194,00 24/11/2019 01/12/2019 

Contratação de serviços de brigadistas e segurança 3.840,00 24/11/2019 01/12/2019 

Contratação de transporte 6.250,00 24/11/2019 01/12/2019 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 – Competição 
Etapa 1.1 Arbitragem NOVEMBRO 

Etapa 1.2 Locação de Quadra NOVEMBRO 

Meta 2 – Transporte Etapa 2.1 Transporte NOVEMBRO 

Meta 3 – Marketing Etapa 3.1 Materiais gráficos NOVEMBRO 

Meta 4 - Segurança e Saúde 
Etapa 4.1 Serviços de Primeiros Socorros NOVEMBRO 

Etapa 4.2 Serviços de Segurança NOVEMBRO 

Meta 5 - Hospedagem e 
Alimentação 

Etapa 5.1 Hospedagem NOVEMBRO 

Etapa 5.2 Aquisição de alimentação NOVEMBRO 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

5.1 PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 – Competição 

Etapa 1.1 Arbitragem 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Memória de cálculo 

Contratação de serviços honorários de 
arbitragem oficial 
Será necessário contratação da equipe de 
arbitragem oficial de vôlei, que é 
composta por 6 pessoas, para deixar o 
evento com qualidade oficial/profissional 
Data: 26/11/2019 a 30/11/2019 (5 dias) 

Jogo 10 450,00 4.500,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 1.1 4.500,00 

Etapa 1.2 Locação de quadra 
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Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Memória de cálculo 

Locação de quadra oficial de vôlei 
Será necessário locação da quadra oficial 
de vôlei Justificativa de contratação: Vide 
Ofício CBDS 091/2019 em 25/10/2019 
Local: AABB – Associação Atlética do 
Banco do Brasil - Brasília 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 (6 dias) 

Diária 6 500,00 3.000,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 1.2 3.000,00 

VALOR TOTAL DA META 1 7.500,00 

Meta 2 – Transporte 

Etapa 2.1 Transporte 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Contratação de serviços de transporte interno "Ônibus" - 
Tipo: Translado diário 
Será utilizado para fazer translado dos integrantes entre 
hotel e local de jogos/treino e vice-versa 
Memória de cálculo: 1 serviço x 6 dias = 6 diárias de serviço 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 (6 dias – Diária de 8h com 
100km de franquia) 

Diária 6 825,00 4.950,00 
Termo de 
Fomento 

Contratação de serviços de transporte externo 
"Micrôonibus" - Tipo: TransferTranslado diário entre 
Aeroporto e Hotel na Asa Sul. Data: 24/11 (busca) e 01/12 
(leva) Total com 10h e 100km de franquia/Hora. 

Diária 2 650,00 1.300,00 
Termo de 
Fomento 

Valor Total da Etapa 3.1 6.250,00 

VALOR TOTAL DA META 2 6.250,00 

Meta 3 – Marketing 

Etapa 3.1 Materiais gráficos 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Banner com cordão e bastão - Tamanho: 1,20m x 0,80m 
Os banners personalizados e coloridos serão utilizados 
para a divulgação de existência do evento nos locais do 
evento (hotel e ginásio) Memória de cálculo: 5 locais 
estratégicos x 1 unidade = 5 unidades 

Unidade 5 69,68 348,40 
Termo de 
Fomento 

Faixa com ilhós - Tamanho: 2,00m x 0,60m 
As faixas personalizadas e coloridas serão expostas em 
frente dos locais do evento (hotel e ginásio) 
Memória de cálculo: 5 locais estratégicos x 1 unidade = 5 
unidades 

Unidade 5 85,00 425,00 
Termo de 
Fomento 

Painel com ilhós - Tamanho: 2,90m x 1,85m 
O painel personalizado e colorido será colocado no 
suporte de ferro para fins de fotografia, filmagem e 
outros Memória de cálculo: 1 suporte x 1 unidade = 1 
unidade 

Unidade 1 350,00 350,00 
Termo de 
Fomento 

Valor Total da Etapa 3.1 1.123,40 

VALOR TOTAL DA META 3 1.123,40 

Meta 4 – Segurança e Saúde 

Etapa 4.1 Serviços de Primeiros Socorros 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Contratação de brigadistas para prestação dos Diária 12 160,00 1.920,00 Termo de Fomento 
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Meta 5 - Hospedagem e Alimentação 

Etapa 5.1 Hospedagem 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Aquisição de hospedagem para Seleção 
Brasileira Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quartos duplos, 
com taxa de serviço, para Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei de Surdos para garantir 
um maior conforto e tranquilidade no 
hotel. A Equipe do Brasil é composta por 
16 integrantes 
Memória de cálculo: 16 pessoas em 
quartos duplos = 8 quartos duplos x 7 
diárias = 56 diárias 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 diárias 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 

Diária 56 275,90 15.450,40 Termo de Fomento 

Aquisição de hospedagem para Seleção 
Canadense Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quartos duplos, 
com taxa de serviço, para Seleção 
Canadense Feminina de Vôlei de Surdos 
para garantir um maior conforto e 
tranquilidade no hotel. A Equipe do 
Canadá é composta por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas em 
quartos duplos = 7 quartos duplos x 7 
diárias = 49 diárias  
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 diárias 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 

Diária 49 272,90 13.372,10 Termo de Fomento 

Aquisição de hospedagem para Seleção 
Mexicana Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quartos duplos, 
com taxa de serviço, para Seleção 

Diária 49 272,90 13.372,10 Termo de Fomento 

primeiros socorros 
Será necessário contratação de dois brigadistas 
para prestação de primeiros socorros, caso 
ocorrer incidentes/acidentes esportivos no local 
de treino/jogos 
Memória de cálculo: 2 brigadistas x 6 dias = 12 
diárias de serviço, com 12h de trabalho 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 

Valor Total da Etapa 4.1 1.920,00 

Etapa 4.2 Serviços de Segurança 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Contratação de serviços de segurança 
(Será necessário contratação de um segurança 
para garantir a segurança dos participantes no 
local de treino/jogos) 
Memória de cálculo: 2 seguranças x 6 dias = 12 
diárias de serviço, com 12h de trabalho 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 

Diária 12 160,00 1.920,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 4.2 1.920,00 

VALOR TOTAL DA META 4 3.840,00 
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Mexicana Feminina de Vôlei de Surdos para 
garantir um maior conforto e tranquilidade 
no hotel. A Equipe do México é composta 
por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas em 
quartos duplos = 7 quartos duplos x 7 
diárias = 49 diárias  
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 diárias 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 

Aquisição de hospedagem para Seleção 
Americana Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quartos duplos, 
com taxa de serviço, para Seleção 
Americana Feminina de Vôlei de Surdos 
para garantir um maior conforto e 
tranquilidade no hotel. A Equipe dos USA é 
composta por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas em 
quartos duplos = 7 quartos duplos x 7 
diárias = 49 diárias  
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 diárias 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 

Diária 49 272,90 13.372,10 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 5.1 55.566,70 

Etapa 5.2 Aquisição de alimentação 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Aquisição de alimentação para Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e jantar, com taxa de 
serviço, para Seleção Brasileira Feminina de Vôlei de 
Surdos. A Equipe brasileira é composta por 16 integrantes 
Memória de cálculo: 16 pessoas x 2 refeições x 7 diárias = 
224 unidades 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 dias 
Local de refeição onde os integrantes irão se hospedar 

Unidade 224 49,50 11.088,00 Termo de Fomento 

Aquisição de alimentação para Seleção Canadense 
Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e jantar, com taxa de 
serviço, para Seleção Canadense Feminina de Vôlei de 
Surdos. A Equipe do Canadá é composta por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas x 2 refeições x 7 diárias = 
196 unidades 

Unidade 196 49,50 9.702,00 Termo de Fomento 

Aquisição de alimentação para Seleção Mexicana 
Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e jantar, com taxa de 
serviço, para Seleção Mexicana Feminina de Vôlei de 
Surdos. A Equipe do México é composta por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas x 2 refeições x 7 diárias = 
196 unidades 

Unidade 196 49,50 9.702,00 Termo de Fomento 

Aquisição de alimentação para Seleção Americana 
Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e jantar, com taxa de 
serviço, para Seleção Americana Feminina de Vôlei de 
Surdos. A Equipe dos USA é composta por 14 integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas x 2 refeições x 7 diárias = 
196 unidades 

Unidade 196 49,50 9.702,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 5.2 40.194,00 
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VALOR TOTAL DA META 5 95.760,70 

VALOR TOTAL PLANILHA GLOBAL 114.474,10 

5.2 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 – Competição 

Etapa 1.1 Arbitragem 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Memória de cálculo 

Contratação de serviços honorários de 
arbitragem oficial 
Será necessário contratação da equipe de 
arbitragem oficial de vôlei, que é 
composta por 6 pessoas, para deixar o 
evento com qualidade oficial/profissional 
Data: 26/11/2019 a 30/11/2019 (5 dias) 

Jogo 10 450,00 4.500,00 2 jogos por dia x 5 dias = 10 jogos 

Valor Total da Etapa 1.1 4.500,00 

Etapa 1.2 Locação de quadra 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Memória de cálculo 

Locação de quadra oficial de vôlei 
Será necessário locação da quadra oficial 
de vôlei Justificativa de contratação: Vide 
Ofício CBDS 091/2019 em 25/10/2019 
Local: AABB – Associação Atlética do 
Banco do Brasil – Brasília. 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 (6 dias) 

Diária 6 500,00 3.000,00 
1 quadra x 6 diária de 

treinamento/competição 

Valor Total da Etapa 1.2 3.000,00 

VALOR TOTAL DA META 1 7.500,00 

Meta 2 – Transporte 

Etapa 2.1 Transporte 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Memória de cálculo 

Contratação de serviços de transporte 
interno "Ônibus" - Tipo: Translado diário 
Será utilizado para fazer translado dos 
integrantes entre hotel e local de 
jogos/treino e vice-versa 
Memória de cálculo: 1 serviço x 6 dias = 6 
diárias de serviço 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 (6 dias – 
Diária de 8h com 100km de franquia) 

Diária 6 825,00 4.950,00 1 serviço x 6 dias = 6 diárias de serviço 

Contratação de serviços de transporte 
externo "Micrôonibus" - Tipo: 
TransferTranslado diário entre Aeroporto 
e Hotel na Asa Sul. Data: 24/11 (busca) e 
01/12 (leva) Total com 10h e 100km de 
franquia/Hora. 

Diária 2 650,00 1.300,00 
4 equipes inscritas x 1 transfer (ida e 

volta)  
= 4 serviços 

Valor Total da Etapa 3.1 6.250,00 

VALOR TOTAL DA META 3 6.250,00 

Meta 3 – Marketing 

Etapa 3.1 Materiais gráficos 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Memória de cálculo 
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Banner com cordão e bastão - 
Tamanho: 1,20m x 0,80m 
Os banners personalizados e coloridos 
serão utilizados para a divulgação de 
existência do evento nos locais do 
evento (hotel e ginásio) Memória de 
cálculo: 5 locais estratégicos x 1 
unidade = 5 unidades 

Unidade 5 69,68 348,40 
5 locais estratégicos x 1 unidade = 5 

unidades 

Faixa com ilhós - Tamanho: 2,00m x 
0,60m 
As faixas personalizadas e coloridas 
serão expostas em frente dos locais do 
evento (hotel e ginásio) Memória de 
cálculo: 5 locais estratégicos x 1 
unidade = 5 unidades 

Unidade 5 85,00 425,00 
5 locais estratégicos x 1 unidade = 5 

unidades 

Painel com ilhós - Tamanho: 2,90m x 
1,85m 
O painel personalizado e colorido será 
colocado no suporte de ferro para fins 
de fotografia, filmagem e outros 
Memória de cálculo: 1 suporte x 1 
unidade = 1 unidade 

Unidade 1 350,00 350,00 1 suporte x 1 unidade = 1 unidade 

Valor Total da Etapa 3.1 1.123,40 

VALOR TOTAL DA META 3 1.123,40 

Meta 4 - Segurança e Saúde 

Etapa 4.1 Serviços de Primeiros Socorros 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Memória de cálculo 

Contratação de brigadistas para 
prestação dos primeiros socorros 
Será necessário contratação de dois 
brigadistas para prestação de primeiros 
socorros, caso ocorrer 
incidentes/acidentes esportivos no 
local de treino/jogos 
Data: 25/11/2019 a 30/11/2019 (6 dias) 
Diária de 12 horas por brigadista 

Diária 12 160,00 1.920,00 
2 brigadistas x 6 dias = 12 diárias de 

serviço 

Valor Total da Etapa 4.1 1.920,00 

Etapa 4.2 Serviços de Segurança 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Memória de cálculo 

Contratação de serviços de segurança 
Será necessário contratação de um 
segurança para garantir a segurança 
dos participantes no local de 
treino/jogos Data: 25/11/2019 a 
30/11/2019 (6 dias)Serviço de 
segurança desarmada – Diária de 12 
horas por segurança 

Diária 12 160,00 1.920,00 
2 seguranças x 6 dias = 12 diárias de 

serviço 

Valor Total da Etapa 4.2 1.920,00 

VALOR TOTAL DA META 4 3.840,00 

Meta 5 - Hospedagem e Alimentação 

Etapa 5.1 Hospedagem 
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Aquisição de hospedagem para 
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei de 
Surdos 
Será necessário aquisição de 
hospedagem com café da manhã em 
quartos duplos, com taxa de serviço, 
para Seleção Brasileira Feminina de 
Vôlei de Surdos para garantir um maior 
conforto e tranquilidade no hotel. A 
Equipe do Brasil é composta por 16 
integrantes Memória de cálculo: 16 
pessoas em quartos duplos = 8 quartos 
duplos x 7 diárias = 56 diárias 

Diária 56 275,90 15.450,40 

16 pessoas em quartos duplos = 8 
quartos duplos x 7 diárias = 56 diárias 

Aquisição de hospedagem para 
Seleção Canadense Feminina de Vôlei 
de Surdos 
Será necessário aquisição de 
hospedagem com café da manhã em 
quartos duplos, com taxa de serviço, 
para Seleção Canadense Feminina de 
Vôlei de Surdos para garantir um maior 
conforto e tranquilidade no hotel. A 
Equipe do Canadá é composta por 14 
integrantes Memória de cálculo: 14 
pessoas em quartos duplos = 7 quartos 
duplos x 7 diárias = 49 diárias  

Diária 49 272,90 13.372,10 

14 pessoas em quartos duplos = 7 
quartos duplos x 7 diárias = 48 diárias 

Aquisição de hospedagem para 
Seleção Mexicana Feminina de Vôlei 
de Surdos 
Será necessário aquisição de 
hospedagem com café da manhã em 
quartos duplos, com taxa de serviço, 
para Seleção Mexicana Feminina de 
Vôlei de Surdos para garantir um maior 
conforto e tranquilidade no hotel. A 
Equipe do México é composta por 14 
integrantes Memória de cálculo: 14 
pessoas em quartos duplos = 7 quartos 
duplos x 7 diárias = 49 diárias  

Diária 49 272,90 13.372,10 

14 pessoas em quartos duplos = 7 
quartos duplos x 7 diárias = 48 diárias 

Aquisição de hospedagem para 
Seleção Americana Feminina de Vôlei 
de Surdos 
Será necessário aquisição de 
hospedagem com café da manhã em 
quartos duplos, com taxa de serviço, 
para Seleção Americana Feminina de 
Vôlei de Surdos para garantir um maior 
conforto e tranquilidade no hotel. A 
Equipe dos USA é composta por 14 
integrantes 
Memória de cálculo: 14 pessoas em 
quartos duplos = 7 quartos duplos x 7 
diárias = 49 diárias  
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 

Diária 49 272,90 13.372,10 

14 pessoas em quartos duplos = 7 
quartos duplos x 7 diárias = 48 diárias 

Valor Total da Etapa 5.1 55.566,70 

Etapa 5.2 Aquisição de alimentação 
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Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário 
Valor 
Total 

Memória de cálculo 

Aquisição de alimentação para Seleção 
Brasileira Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e 
jantar, com taxa de serviço, para Seleção 
Brasileira Feminina de Vôlei de Surdos. A 
Equipe brasileira é composta por 16 
integrantes 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 6 dias 
Local de alimentação: No mesmo local 
onde os integrantes irão hospedar 
Cardápio: Buffet composto de saladas 
diversas, opções quentes à base de 
carne, frango, peixe e massa com 
respectivas guarnições, sobremesas e 
bebida não alcoólica (água, suco e/ou 
refrigerante) 

Unidade 224 49,50 11.088,00 

16 pessoas x 2 
refeições x 7 diárias 

= 224 unidades  

Aquisição de alimentação para Seleção 
Canadense Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e 
jantar, com taxa de serviço, para Seleção 
Canadense Feminina de Vôlei de Surdos. 
A Equipe do Canadá é composta por 14 
integrantes 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 dias 
Local de alimentação: No mesmo local 
onde os integrantes irão hospedar 
Cardápio: Buffet composto de saladas 
diversas, opções quentes à base de 
carne, frango, peixe e massa com 
respectivas guarnições, sobremesas e 
bebida não alcoólica (água, suco e/ou 
refrigerante) 

Unidade 196 49,50 9.702,00 

14 pessoas x 2 
refeições x 7 diárias 

= 196 unidades  

Aquisição de alimentação para Seleção 
Mexicana Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e 
jantar, com taxa de serviço, para Seleção 
Mexicana Feminina de Vôlei de Surdos. 
A Equipe do México é composta por 14 
integrantes 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 dias 
Local de alimentação: No mesmo local 
onde os integrantes irão hospedar 
Cardápio: Buffet composto de saladas 
diversas, opções quentes à base de 
carne, frango, peixe e massa com 
respectivas guarnições, sobremesas e 
bebida não alcoólica (água, suco e/ou 
refrigerante) 

Unidade 196 49,50 9.702,00 

14 pessoas x 2 
refeições x 7 diárias 

= 196 unidades  
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Aquisição de alimentação para Seleção 
Americana Feminina de Vôlei de Surdos 
Será necessário aquisição de almoço e 
jantar, com taxa de serviço, para Seleção 
Americana Feminina de Vôlei de Surdos. 
A Equipe dos USA é composta por 14 
integrantes 
Data: 24/11/2019 a 01/12/2019 – 7 dias 
Local de alimentação: No mesmo local 
onde os integrantes irão hospedar 
Cardápio: Buffet composto de saladas 
diversas, opções quentes à base de 
carne, frango, peixe e massa com 
respectivas guarnições, sobremesas e 
bebida não alcoólica (água, suco e/ou 
refrigerante) 

Unidade 196 49,50 9.702,00 

14 pessoas x 2 
refeições x 7 diárias 

= 196 unidades  

Valor Total da Etapa 5.2 40.194,00 

VALOR TOTAL DA META 5 95.760,70 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 114.474,10 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A CBDS em contrapartida ao recebimento dos recursos financeiros previstos neste projeto 
irá divulgar amplamente o patrocínio do GDF - Governo do Distrito Federal através do SELDF - Secretaria do 
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e FAE - Fundo de Apoio ao Esporte através do CONFAE - 
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte à organização e realização do evento 
“Eliminatória Pan-Americana de Vôlei de Surdos 2019”. 

As ações de divulgação serão: 
• Exposição da marca do FAE/CONFAE/SELDF/GDF no site e redes sociais da CBDS no

período a partir da assinatura do Termo de Fomento até dezembro de 2019; 
• Exposição da marca do FAE/CONFAE/SELDF/GDF em vídeos e imagens institucionais da

CBDS relacionadas ao evento “Eliminatória Pan-Americana de Vôlei de Surdos 2019”, no período a partir da 
assinatura do Termo de Fomento até dezembro de 2019, esses materiais visuais serão divulgados no site e 
redes sociais; 

• Exposição da marca do FAE/CONFAE/SELDF/GDF em peças de vestuário dos participantes,
organizadores e voluntários do evento em referência, principalmente em camisetas; 

• Exposição da marca do FAE/CONFAE/SELDF/GDF em materiais gráficos do evento em
referência; 

• Disponibilização de depoimentos de surdoatletas envolvidos ao projeto falando sobre a
importância deste patrocínio, para uso institucional do FAE/CONFAE/SELDF/GDF com fins de divulgação; 

• Disponibilização da marca do FAE/CONFAE/SELDF/GDF nos relatórios e boletins
informativos sobre o evento. 

6.1 DIVULGAÇÕES 

Tipos de Mídia Período 

Mídia Digital - Publicações de notícias relacionadas ao evento no site 
específico do evento em referência 

Novembro/2019 a 
Dezembro/2019 

Mídia Digital - Criação e publicação de imagens e vídeos relacionados ao 
evento nas redes sociais da CBDS e no site específico do evento em 
referência. 

Novembro/2019 a 
Dezembro/2019 

Imprensa - Envio de releases para veículos de mídia jornalística, Novembro/2019 a 
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incluindo rádio, tv, jornais e internet Dezembro/2019 

Vestuário - Uso de peças de vestuário (camiseta) com referência ao 
projeto e ao evento pelos organizadores e voluntários 

Novembro/2019 

Faixas, painel e banners Novembro/2019 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Layout dos materiais gráficos e camisetas, com logomarcas dos parceiros, a ser elaborados ainda. 

7. PREVISÃO DE RECEITAS

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Brasília, 20 de novembro de 2019. 




