Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais e a Federação de Esportes Estudantis
de Minas Gerais ‐ FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de
Educação ‐ SEE

5º Relatório de Resultados
Período Avaliatório
1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

1 – INTRODUÇÃO
Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades
previstas no Termo de Parceria, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de
2021, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram
alcançados.
Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 48
do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de
informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados
não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na
condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Metas
Área Temática

Etapas
Microrregional,
1 Regional,
Estadual e
Nacional.

2 Comunicação

Indicador

Peso (%)

1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais
1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas
Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e
1.3
individuais
1.4 Número de municípios participantes nas modalidades paradesportivas
1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários
1.6 Número de escolas participantes
1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos
Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa,
2.1 televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou
veículos impressos.

10
10

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio
qualitativo à atividade do Termo de Parceria
3.2 Captação acumulada de receita
3.4 Número de projetos de captação submetidos
3.5 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos
3.1

3

Captação de
parcerias

10
10
10
10
7

Resultados

4° Período Avaliatório
1º/1/2021 a 31/3/2021
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
350

‐
‐
‐
‐
246

65.000

63.223

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

10
5
5
5
5
3

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática Comunicação.
Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva,
radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos
ou veículos impressos.
Meta 350 inserções.
Resultado 246 inserções.
Para este período faz‐se necessário alencar as seguintes considerações:
‐ Os números de inserções previsto no Termo advém de uma realidade de jogos presenciais e, portanto,
está atrelado às ações de mídia relativas ao advento das inscrições nos Jogos Escolares e reuniões técnicas
que ocorreriam no período de janeiro a março, o que daria pauta para atingirmos as metas;
‐ Os atuais níveis da Pandemia provocaram uma mudança no sistema de trabalho nas redações dos veículos
jornalísticos e dos setores de comunicação das prefeituras. Com poucos profissionais nas redações e, ate
mesmo com novos profissionais que se ingressaram em janeiro nos setores de comunicação das prefeituras,
identificamos uma dificuldade para a publicação de matérias;
‐ Com os constantes boletins da Pandemia sendo publicados pelas prefeituras e pelos os veículos de
comunicação, notamos que o espaço para notícias de outros acontecimentos ficou ainda mais reduzido;
‐ Mesmo com todas essas dificuldades, conseguimos aumentar em cerca de 60% a publicação de matérias
pertinentes aos jogos virtuais e‐JEMG (de 41 para 65 matérias);
‐ Voltamos a reafirmar que estamos trabalhando em um cenário de agravamento da Pandemia neste
período especifico (de 1º janeiro a 31 março) e com competições que restringem o público das 27
modalidades existentes nos jogos.
Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
65.000 seguidores.
63.223

Com a continuidade da suspenção dos jogos presenciais, observa‐se uma queda constante nos
seguidores das mídias sociais. Isso se deve à falta de interesse dos estudantes‐atletas das diversas
modalidades que não se identificam com competições virtuais. Atrelado a isso, ressaltamos e reforçamos
que as metas estipuladas anteriormente, considerava um cenário de jogos presenciais. Nesse aspecto,
teríamos pauta como inscrição do JEMG e reuniões técnicas para atingirmos os números. Estamos falando
de uma comunidade gigantesca de estudantes atletas, professores, diretores, representantes municipais,
etc..., que seriam fundamentais e de grande valia para incluirmos mais seguidores.

Vale ressaltar que observamos uma entrada de estudantes‐atletas que participam das competições
virtuais e uma retirada de seguidores que acompanhavam o JEMG presenciais. Por esse motivo foi solicitado
uma adequação das metas em virtude das mudanças ocorridas. Além disso, detectamos que os constantes
decretos de isolamento social, impactou diretamente no nível de interesse dos envolvidos. A continuidade
das aulas online e aumento da quantidade de horas que os estudantes e professores passam diante do
computador limitaram ainda mais o acesso às mídias sociais do JEMG.
Na tentativa de atrair mais seguidores foram realizados 2 (duas) lives durante o período
estabelecido. Obtivemos um número expressivo de pessoas alcançadas, somados as ações de produção de
vinhetas e matérias no site e nas mídias sociais. Tudo, com intuito de promover o crescimento do número
de seguidores.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática

1

Etapas
Microrregional,
Regional, Estadual e
Nacional

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

1.1

Entregar tabela de planejamento das ações e produtos
inerentes à execução das etapas

10

‐

‐

‐

1.2

Regulamentos Geral e Específicos das modalidades coletivas,
individuais e online

5

‐

‐

‐

1.3

Relatório da etapa Microrregional

10

‐

‐

‐

1.4

Relatório da Etapa Regional

10

‐

‐

‐

1.5

Regulamentos Específicos das modalidades paradesportivas e
individuais

5

‐

‐

‐

Área Temática

2

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

1.6

Relatório da Etapa Estadual

10

‐

‐

‐

1.7

Plano de ação para a participação da delegação de Minas
Gerais nos Jogos Escolares da Juventude

5

‐

‐

‐

1.8

Plano de ação para a participação da delegação de Minas
Gerais nas Paralimpíadas Escolares

5

‐

‐

‐

1.9

Relatório da Etapa Nacional

10

-

‐

‐

1.10

Relatório da Etapa Online

10

-

‐

‐

2.1

Plano de comunicação do JEMG

10

‐

‐

‐

2.2

Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG

10

‐

‐

‐

3.1

Plano de arrecadação de recursos

10

‐

‐

‐

Comunicação

Captação de
parcerias

Área Temática
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a assinatura do 1º termo aditivo ao Termo de Parceria 49/2020, foi realizado a admissão de 4
colaboradores, sendo 1 agente técnico, 2 assistentes técnicos e 1 assessor de comunicação, bem como a
manutenção do funcionário no cargo de auxiliar técnico I. A partir dessas contratações, efetivamos o processo
de inscrição e de execução do e‐JEMG nas modalidades de xadrez, NBA 2k20 e FIFA 2020.
Algumas informações sobre a competição de xadrez online realizada no fim do último período
avaliatório:
Relatório de Execução – Etapa online
1- Dados Gerais Etapa:
Etapa: Online
Período de realização: 29 e 30 de dezembro de 2020
Município: Belo Horizonte
Comitê: Federação de Esportes Estudantis de Minas
Contato: (31) 2512-7300
Equipe de Trabalho:
Agente Técnica: Profª. Karla Cristina Gonçalves Diniz.
Assistentes Técnicas: Priscila Silva e Tamara Menezes Lelles.
Assessor de Comunicação: jornalista Marcus Vinícius Cicarini.
Representantes da SEDESE: Frederico Oliveira Motta Pessoa.
Representantes da SEE: Profª. Celina Sousa Gontijo.
2- Período de Execução da Etapa:
29 e 30 de dezembro de 2020.
3- Plataforma de Execução da Etapa e da Inscrição:
Chess.com e Google docs.
4- Modalidades Esportivas:
Xadrez.

5- Relação Quantitativa:
Municípios
inscritos

126

Municípios
participantes

118

Escolas

Estudantesatletas
inscritos

Estudantesatletas
participantes

Profissionais
envolvidos na
execução

Estaduais: 128
Municipais: 13
Privadas: 25
Federais: 10
Total: 176

339

277

4

Participação dos Estudantes‐
Atletas

Estudantes‐
Atletas
Estudantes‐
participantes:
Atletas
277
inscritos: 339

Participação das Escolas por
Rede de Ensino
Federal : 10

Privadas : 25
Municipal :13
Estadual :128

5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de
Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas
e arquivadas junto ao Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais e podem ser consultadas a qualquer
momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria
de Estado de Educação ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas
Gerais.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2021.

__________________________________
Luiz Henrique Taveira Cabral
Presidente da OSCIP
Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais

