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

4º Relatório de Resultados
Período Avaliatório
1º de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

1 – INTRODUÇÃO
Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades
previstas no Termo de Parceria, no período de 1º de outubro de 2020 a 31 de dezembro
de 2020, 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/10/2020 a 31/12/2020
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
250

‐
‐
‐
‐
181

64.500

63.843

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

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 250 inserções.
Resultado 181 inserções.
O cancelamento dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG provocou a ausência de noticias
nos meios de comunicação do Estado. Prova disso, é a quase inexistência de matérias publicadas
na mídia, no periodo de 31 de outubro a 31 de dezembro de 2020. Tão logo foi efetivado o
lançamento do e‐JEMG e a contratação do profissional de comunicação, constatamos a inserção
de 41 matérias em apenas 15 dias. Portanto, a meta especificada para o periodo de 31 de
outubro a 31 de dezembro ficou comprometida, uma vez que 75 dias antes do inicio do e‐JEMG,
não houve ações de impulsionamento de notícias, por inexistência do profissional qualificado
para promover o fomento de notícias e por não haver jogos em andamento (somente ações
administrativas). Se considerarmos que em 15 dias houve um aumento de quase 30% na
vinculação de notícias, seria matematicamente provável atingir a meta proposta no periodo.
Contudo, consideramos um envolvimento significativo da mídia da capital e interior, mesmo
com um curto prazo para divulgação.

https://www.youtube.com/watch?v=SPdshlL9Mpc

https://globoesporte.globo.com/mg/triangulo‐mineiro/noticia/jogos‐escolares‐de‐
minas‐gerais‐aderem‐aos‐esportes‐eletronicos‐na‐pandemia.ghtml

Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
64.500 seguidores.
63.843 seguidores.

Nas Mídias Sociais dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG, ocorreu um processo
semelhante ao de inserções de notícias, com o agravante da falta do profissional responsável
pela “alimentação” das matérias no periodo de 31 de outubro a 13 de dezembro de 2020. Vale
lembrar que no 3º periodo avaliatório, havíamos superado a meta. Posteriormente,
constatamos uma fulga de vários seguidores e, consequentemente, uma queda quantitativa.
Nesse aspecto ficou comprometida a obtenção do numero necessário de seguidores
para o alcance da meta, tendo em vista a saída de 772 seguidores nas mídias sociais. Se
considerarmos esse número teríamos alcançado o resultado proposto. Soma‐se a isso,
novamente, o curto periodo de 15 dias para a recuperação dos seguidores. Mesmo com a
tentativa da Live das inscrições no xadrez, que alcançou excelente audiência, não foi possível
recuperar os seguidores perdidos, mas contribuiu significativamente para promover o retorno
gradual dos internautas.

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

31/12/2020

25/11/2020

Realizado dentro do prazo

1.2

Regulamentos Geral e Específicos das modalidades coletivas,
individuais e online

5

31/12/2020

17/12/2020

Realizado dentro do prazo

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

‐

30/12/2020

Realizado dentro do prazo

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 1 ‐ Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Produto 1.1 ‐ Entregar tabela de planejamento das ações e produtos
inerentes à execução das etapas.
Previsão de Término Mês 10 – Até 31/12/2020.
Término Realizado Mês 10 – 25/12/2020.
Status 1‐ Plenamente executado dentro do prazo.

Área Temática 1 ‐ Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Produto 1.2‐ Regulamento Geral e Específicos das modalidades coletivas e
xadrez.
Previsão de Término Mês 10 – Até 31/12/2020.
Término Realizado Mês 10 – 17/12/2020.
Status 1‐ Plenamente executado dentro do prazo.

Área Temática
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

2 ‐ Comunicação
2.1 ‐ Plano de comunicação do JEMG
Mês 10 – Até 31/12/2020.
Mês 10 – 30/12/2020.
1‐ Plenamente executado dentro do prazo.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em decorrência da Pandemia Global causada pela proliferação do Coronavírus (COVID‐19), bem como
das determinações de isolamento social pelos governos das três esferas públicas, foi necessário a redução
imediata de custos e, em comum acordo com o Estado de Minas Gerais, ocorreu a demissão de 17 (dezessete)
funcionários.
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.

5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

DCLARAÇÃO 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, 14 de janeiro de 2021.

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

