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

7º Relatório de Resultados
Período Avaliatório
1º de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

1 – INTRODUÇÃO
Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 1º de julho de 2021 a 30
de setembro 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

Indicador

Peso (%)

6° Período Avaliatório
1º/7/2021 a 30/9/2021
35.000

1.1

Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e
individuais e online

1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas
Etapas
Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e
Microrregional, 1.3
individuais e online
Regional,
1
Estadual,
Número de municípios participantes nas modalidades
Nacional e
1.4
paradesportivas
Online

2 Comunicação

10
10

700

10

10

Resultados

-

Etapa
cancelada
devido a
Pandemia
Etapa
cancelada
devido a
Pandemia
-

1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários

10

80%

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
9

-

Etapa
cancelada
devido a
Pandemia
-

10

750

321

5

67.500

62.031

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.

Metas
Área Temática

Indicador

Captação de
parcerias

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

Peso (%)
5
5
5
3

Resultados

6° Período Avaliatório
1º/7/2021 a 30/9/2021
-

-

-

-

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Indicador Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e

individuais e online
Meta 35.000 atletas.
Resultado Etapas Microrregional, Regional Estadual, cancelada devido a

Pandemia.
Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021,
cujo o assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.
Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Indicador Número de municípios participantes nas modalidades

coletivas e individuais e online
Meta 700 municípios.
Resultado Etapas Microrregional, Regional Estadual, cancelada devido a

Pandemia.
Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021,
cujo o assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.

Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Percentual de Satisfação dos Beneficiários
80% de Satisfação

Etapas Microrregional, Regional Estadual, cancelada devido a
Pandemia.

Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021,
cujo o assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.

Área Temática Comunicação.
Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa,
televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos
ou veículos impressos.
Meta 750 inserções.
Resultado 321 inserções.

Conforme tratativas anteriores, salientamos que as metas estabelecidas estão enraizadas em
parâmetros de jogos presenciais. Notamos uma diminuição de seguidores, considerando que as
modalidades virtuais não atraem um número igualitário, quando da realização do JEMG presencial.
Contudo, as matérias encontradas representam um esforço em comum, com apoio da Agência
Minas, para divulgarmos o e-JEMG. Durante a execução técnica constatamos um interesse
específico dos competidores, mas em termos de mídia, bastante inferior, por englobar um número
bem menor de municípios e, consequentemente, um número bem menor de notícias em um curto
período de tempo. Considera-se também, que as execuções dos jogos virtuais ainda não terminaram.
Sabemos que, provavelmente, existirão matérias divulgadas em emissoras de rádio e TV,
mas não conseguimos ter acesso a elas, por se tratar de material ao vivo. Caso, como nossos
programas semanais da Rádio Inconfidência e suas filiadas, das quais não tivemos acesso às
matérias veiculadas. Ressalta-se também o número reduzido de profissionais nos veículos de
imprensa devido a Pandemia e à contenção de custos. Tudo isso, impacta diretamente na divulgação
das notícias, deixando o pouco espaço para assuntos mais relevantes como à Covid-19.

Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
67.500 seguidores.
62.031 seguidores

Conforme tratativas anteriores, salientamos que as metas estabelecidas estão enraizadas em
parâmetros de jogos presenciais. Notamos uma diminuição de seguidores, considerando que as
modalidades virtuais não atraem um número igualitário, quando da realização do JEMG presencial.
Contudo, as matérias encontradas representam um esforço em comum, com apoio da Agência
Minas, para divulgarmos o e-JEMG. Durante a execução técnica constatamos um interesse
específico dos competidores, mas em termos de mídia, bastante inferior, por englobar um número
bem menor de municípios e, consequentemente, um número bem menor de notícias em um curto
período de tempo. Considera-se também, que as execuções dos jogos virtuais ainda não terminaram.
Sabemos que, provavelmente, existirão matérias divulgadas em emissoras de rádio e TV,
mas não conseguimos ter acesso a elas, por se tratar de material ao vivo. Caso, como nossos
programas semanais da Rádio Inconfidência e suas filiadas, das quais não tivemos acesso às
matérias veiculadas. Ressalta-se também o número reduzido de profissionais nos veículos de
imprensa devido a Pandemia e à contenção de custos. Tudo isso, impacta diretamente na divulgação
das notícias, deixando o pouco espaço para assuntos mais relevantes como à Covid-19.

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

Área Temática

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

1.1

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

10

1/7/2021

30/9/2021

Entrega dentro do prazo

1.2

Regulamentos Geral e Específicos das modalidades
coletivas, individuais e online

5

1/7/2021

30/9/2021

Entrega dentro do prazo

Relatório da etapa Microrregional

10

-

-

-

1.4

Relatório da Etapa Regional

10

-

-

-

1.5

Regulamentos Específicos das modalidades
paradesportivas e individuais

5

1/7/2021

30/9/2021

Etapas canceladas conforme
oficio OEP

Etapas
Microrregional,
1
1.3
Regional, Estadual e
Nacional

Área Temática

Etapas
Microrregional,
Regional, Estadual,
Nacional e Online

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

1/7/2021

30/9/2021

Etapas canceladas conforme
oficio OEP

1.8

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

5

1/7/2021

30/9/2021

Etapas canceladas conforme
oficio OEP

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 Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
Produto Entregar tabela de planejamento das ações e produtos

inerentes à execução das etapas
Previsão de Término Setembro
Término Realizado Agosto
Status Realizado dentro do Prazo

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
Produto Regulamentos Geral e Específicos das modalidades

coletivas, individuais e online
Previsão de Término Setembro
Término Realizado Agosto
Status Realizado dentro do Prazo

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
Produto Regulamentos
Específicos
das
modalidades

paradesportivas e individuais
Previsão de Término Setembro
Término Realizado Status Etapas canceladas conforme oficio OEP

Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021, cujo o
assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
Produto Plano de ação para a participação da delegação de Minas

Gerais nos Jogos Escolares da Juventude
Previsão de Término Setembro
Término Realizado Status Etapas canceladas conforme oficio OEP

Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021, cujo o
assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.

Área Temática Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
Produto Plano de ação para a participação da delegação de Minas

4–

Gerais nas Paralímpiadas
Previsão de Término Setembro
Término Realizado Status Etapas canceladas conforme oficio OEP

Etapa cancelada devido a Pandemia conforme Oficio SEDESE/SUBESP-CSTP n.º 6/2021, cujo o
assunto trata da suspenção de atividades do termo de parceria 49/2020.

Área Temática
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

Comunicação

Plano de comunicação do JEMG
Setembro
Agosto
Realizado dentro do Prazo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a parceria para a realização da etapa online e-JEMG/2020
foi realizada com êxito, uma vez que conseguimos um número expressivo de
estudantes-atletas participantes, considerando o ineditismo da execução no ambiente
virtual, somado ao cenário de Pandemia.
Tanto professores, quanto os estudantes-atletas e pais elogiaram a iniciativa e
a organização do evento, enfatizando que o Governo de Minas permaneça com as
competições online, simultaneamente à execução do JEMG.
Alguns problemas nas conexões dos servidores dos competidores foram
observados durante a competição, ocasionando alguns atrasos no início de algumas
partidas. Por motivo de impossibilidade técnica, somente um jogo não foi realizado,
mesmo após exaustivos testes entre a Comissão Organizadora (FEEMG) e os atletas.
Os estudantes-atletas e professores sugeriram também, a realização nas
plataformas Xbox e mobile.

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, 08 de outubro de 2021.

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

