
 
 

 
Campinas, 05 de julho de 2015. 

 

Ao Ministério do Esporte 

Comissão Técnica Lei de Incentivo ao Esporte 

 

Ref.: Relatório de cumprimento do objeto - projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL, nº 

processo 58701.001756/2011-10, nº SLIE 1102370-80 

 

O INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 09.352.830/0001-

52, com sede na Rua João Simões da Fonseca, nº 42 – Residencial Barão do Café 4 – Cep: 13085-

050, na cidade de Campinas/SP, aqui representado nos termos de seu Estatuto Social, vem, 

respeitosamente, perante essa Comissão Técnica, apresentar o RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO 

DO OBJETO FINAL, relacionado ao projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL, nº processo 

58701.001756/2011-10, nº SLIE 1102370-80. 

 

Iniciamos a execução do projeto no dia 2 de maio de 2014, após a readequação do projeto ao 

valor captado ser aprovada pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte. Para a 

execução desse projeto, mais uma vez captamos recursos com a Samsung e CCR AutoBAn. O 

fato de renovarmos o patrocínio com essas duas empresas nos deixou satisfeitos, 

principalmente se considerarmos o grande desafio que é captar recursos. Também entendemos 

que a renovação é um bom indicativo de que a parceria vem dando resultados e atendendo as 

expectativas de todos envolvidos: proponente, patrocinador e beneficiados.  

 

A primeira ação do projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL foi a contratação de três professores 

de atletismo, certificados pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF): Lázaro Pereira 

Velázquez – RG: 8.106.511.176; Celso Ficagna – RG: 2.696.041-9 e Tiago Florêncio Bueno – RG: 

42.594.646-0.  

 

Em seguida realizamos uma intensa aproximação com os professores de educação física das 

escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas reforçando o trabalho desenvolvido 

pelo Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em especial a proposta do projeto Núcleo de 



 
 

 
Aprimoramento IVCL, visando torná-lo conhecido e atrair novos interessados. Também 

produzimos e distribuímos cartazes do projeto, que foram fundamentais para o sucesso dessa 

divulgação. A parceria com os professores de educação física das escolas públicas se mostrou 

muito eficiente, recebemos ao longo do projeto diversas solicitações dos mesmos para levarem 

seus alunos para conhecer o IVCL. Muitos relataram que não conseguem desenvolver as 

atividades físicas adequadas nas escolas por conta da falta de estrutura (equipamentos) e 

espaço adequados. Então, ao encaminhar os alunos para o IVCL, os professores nos informam 

que nosso trabalho contribui para o desenvolvimento físico, social e motor dos alunos. 

Entendemos que o contato com os professores de Educação Física dessas escolas está abrindo 

as portas do IVCL para essas crianças, cumprindo o nosso objetivo de democratizar o atletismo, 

atingindo cada vez mais pessoas. 

 

Em 2014 comemoramos os 10 anos da histórica conquista da medalha de bronze do Vanderlei 

na maratona olímpica em Atenas. Para celebrar e relembrar o feito, o IVCL programou uma série 

de atividades ao longo do ano como por exemplo: Programa IVCL na Escola (visitas de divulgação 

do projeto e realização de atividades físicas de atletismo orientadas por nossos professores); 

concurso cultural com os integrantes do IVCL; festivais de atletismo em praças públicas de 

Campinas; semana de férias temática; gincana; festival de revezamento e de mini atletismo; 

prova de meio fundo e fundo em pista no dia da conquista (29 de agosto); e prêmio destaques 

esportivos 2014.  

 

Nos meses de maio e junho de 2014, realizamos três Festivais de Atletismo IVCL, com alusão aos 

“10 anos do Bronze Histórico Vanderlei Cordeiro de Lima”, na Praça de Esportes Emil Rached, 

no bairro do DIC VI (Avenida Suaçuna, s/nº, Jardim Aeroporto, Campinas). As atividades 

reuniram mais de 250 participantes de escolas públicas daquela região.  

 

Além do trabalho nas escolas (com visitas dos alunos ao IVCL previamente agendadas), 

realizamos alguns testes e “Festivais de Atletismo IVCL” no Centro Esportivo de Alto 

Rendimento, local de execução do projeto, objetivando promover uma experiência dos possíveis 

interessados com a modalidade e encaminhando os que mostraram aptidão e vontade de 

integrar o IVCL. Também fomos procurados por familiares dos atletas e vizinhos do projeto. 

Durante os testes foram avaliadas as capacidades biomotoras, de resistência (corridas contínua 



 
 

 
de 600 metros e 1.000 metros); velocidade (corridas de 50 metros e 300 metros); força de 

lançamento (arremesso de peso) e impulsão horizontal (salto em distância parado). 

 

Seguindo a proposta de educar através do esporte, nossa única exigência foi a comprovação das 

notas e frequências escolares dos participantes, com idades entre 14 e 17 anos. As atividades 

do projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL foram ministradas em dois períodos (matutino e 

vespertino), permitindo que os 30 (trinta) beneficiados participassem no contra turno da escola. 

No período matutino realizamos atividades das 9 às 11 horas e no período vespertino das 14h30 

às 16h30, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 

Apesar de realizarmos algumas atividades pontuais em praças públicas de Campinas, para levar 

o atletismo a quem não tem contato com o esporte, o presente projeto “Núcleo de 

Aprimoramento IVCL” foi executado no Complexo de Atletismo do Centro Esportivo de Alto 

Rendimento (CEAR), em Campinas. O local é resultado de uma iniciativa da Prefeitura Municipal 

de Campinas, do Governo Federal, do Ministério do Esporte e da iniciativa privada. Localizado 

próximo a uma área de ocupações às margens da Rodovia Anhanguera, o local conta com uma 

pista oficial sintética certificada pela IAAF como nível II (apta para receber competições, exceto 

Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais de atletismo). Há também uma arquibancada para 

duas mil pessoas, sala de musculação, de fisioterapia, vestiários, sala multiuso, sala de 

treinadores, almoxarifado e estacionamento. Embora o IVCL ainda não tenha nenhum 

participante portador de necessidades especiais, o complexo de atletismo está equipado com 

as adaptações necessárias para que todos os indivíduos possam frequentar o local. Existem dois 

banheiros adaptados (com barras de apoios nos vasos sanitários e chuveiros); portões largos e 

planos de acesso à pista e arquibancada, portas largas no prédio administrativo e uma linha de 

ônibus circular que possui veículos adaptados.  

 

Outro ponto relevante que gostaríamos de destacar foi o estreitamento do nosso contato com 

a comunidade vizinha, estabelecendo vínculo direto com os postos de saúde e escolas do 

entorno da pista. Um agente comunitário do Jardim Icaraí (bairro onde está localizado o CEAR) 

nos procurou para relatar algumas dificuldades enfrentadas na região (aumento do número de 

adolescentes grávidas, envolvimento de jovens com tráfico de drogas, roubos, alcoolismo, entre 

outros). Intensificamos o trabalho de divulgação do projeto para tentar atrair possíveis 



 
 

 
praticantes, evitando que esses jovens ficassem nas ruas e expostos aos problemas sociais 

comuns em áreas de ocupação. Concluímos que atingimos o objetivo de nos aproximarmos da 

comunidade, garantindo que todos utilizem o espaço de forma adequada, visando à boa 

conservação da estrutura. 

 

A metodologia do projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL foi estruturada em três fases distintas: 

seleção de novos talentos (como citada acima); treinamentos e competições. Para avaliação do 

desempenho, foram considerados os resultados em competições e os testes de avaliação da 

performance realizados ao final de cada período de treinamento (geral; específico e 

competitivo). Também foram realizadas avaliações psicológicas, fisioterápicas e médicas para 

análise das condições básicas de saúde dos participantes.  

 

Acreditamos que a metodologia utilizada durantes as aulas foi fundamental para o sucesso do 

projeto, abordando atividades lúdicas, cooperativas e de superação. Essa metodologia cumpriu 

três requisitos básicos da iniciação ao esporte: ser atrativo, acessível e instrutivo. Isso nos ajudou 

a motivar os participantes, que sempre demonstraram muita disposição para as atividades. 

 

Iniciado o período de treinamentos, os integrantes do projeto foram divididos em grupos, 

respeitando a idade e o desenvolvimento físico de cada um. Inicialmente foram ensinados todos 

os movimentos e gestos motores básicos necessários para um bom desenvolvimento esportivo 

e na sequência passamos para os gestos técnicos de cada uma das provas de atletismo (corrida 

de velocidade, corrida com barreiras, revezamento, corrida de resistência, salto, arremesso e 

lançamento), sempre de maneira lúdica e sem a cobrança de resultados.  

 

Após consolidadas as fases de desporto geral e desporto específico, os participantes passaram 

a experimentar suas aptidões e habilidades motoras em situações de competição, seguindo o 

calendário dos órgãos responsáveis pelo atletismo brasileiro (Confederação Brasileira de 

Atletismo e Federação Paulista de Atletismo).  

 

Os beneficiados pelo projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL participaram das seguintes 

competições ao longo da execução do mesmo: 

 • 10/05/14 Campeonato FPA Menor e Juvenil (sem provas combinadas) 



 
 

 
• 17/05/14: Seletiva Sul-Americana para Jogos Olímpicos da Juventude 
• 18/05/14: 4ª Etapa do Circuito Estadual Descoberta de Jovens Talentos Pré-Mirim e 
Mirim 
• 23/05/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Menores Interclubes 
• 07/06/14: Torneio FPA Mirim 
• 14/06/14: 5ª etapa do Circuito Estadual Descoberta de Jovens Talentos Pré-Mirim e 
Mirim 
• 04 a 06/07/14: Jogos Regionais 
• 20/07/14: Torneio Menor + Combinadas (menor) 
• 27/07/14: Torneio FPA Mirim 
• 16/08/14: 6ª etapa do Circuito Estadual Descoberta de Jovens Talentos Pré-Mirim e 
Mirim 
• 21/08/14: Jogos Olímpicos da Juventude 
• 30/08/14: Campeonato Estadual Caixa de Menores 
• 04/09/14: Jogos Escolares da Juventude (12 a 14 anos) 
• 20/09/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Menores Interseleções 
• 27/09/14: Campeonato Estadual Mirim 
• 17/10/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Mirins Interclubes 
• 06/11/14: Jogos Escolares da Juventude  
• 29/11/14: Torneio FPA Pré-Mirim 
• 06/12/14: 7ª etapa do Circuito Estadual Descoberta de Jovens Talentos Pré-Mirim e 
Mirim 
• 08/02/15: Copa Brasil Caixa de Cross Country 
• 21/02/15: Copa Pan-Americana de Cross Country 
• 21/02/15: Torneio de Marcha FPA – Menor, Juvenil e Adulto 
• 07 e 08/03/15: Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética  
• 14 e 15/03/15: 1º Campeonato Paulista - Menor, Juvenil e Adulto 
• 21/03/15: 1ª etapa do Symapa  
• 21 e 22/03/15: Campeonato FPA de Marcha e Combinadas – Menor, Juvenil e Adulto  
• 28/03/15: Campeonato Mundial de Cross Country (IAAF)  
• 28/03/15: 1ª etapa de Iniciantes Pré-Mirim e Mirim 
• 28/03/15: 2º Campeonato Paulista – Menor, Juvenil e Adulto  
• 04 e 05/04/15: 3º Campeonato Paulista Menor, Juvenil e Adulto  
• 10 a 12/04/15: Copa Brasil de Provas Combinadas  
• 18 e 19/04/15: 5º Campeonato Paulista Menor, Juvenil e Adulto  
• 24 a 26/04/15: Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis Interclubes  
• 25/04/15: 2ª etapa de Iniciantes Pré-Mirim e Mirim  
• 28 e 29/04/15: Jogos Escolares do Estado de São Paulo  
• 02 e 03/05/15: Campeonato FPA Menor, Juvenil e Adulto  
• 12/05/15: Jogos Escolares do Estado de São Paulo  
• 19 e 20/05/15: Jogos Escolares do Estado de São Paulo 
• 20/05/15: 3ª etapa do SYMAPA  
• 23 e 24/05/15: Campeonato Estadual Caixa de Menores  
• 26/05/15: Jogos Escolares do Estado de São Paulo 
 

 
 



 
 

 
 
Levando em consideração o perfil socioeconômico dos participantes do projeto, impossibilitado 

de arcar com custos com transporte, alimentação e uniformes, oferecemos os seguintes 

benefícios aos participantes: auxílio transporte para deslocamento até o local dos treinos (ida e 

volta); fretamento de ônibus para competições; lanche e suco após a realização das atividades; 

alimentação em competições; bolsa auxílio atleta (seguindo os critérios pré-estabelecidos 

durante a elaboração do projeto) e treinamento de atletismo orientado (profissionais 

especializados e certificados pela Federação Internacional de Atletismo (três professores de 

atletismo); encargos trabalhistas decorrentes das contratações dos profissionais citados acima. 

Os beneficiados também tiveram à disposição toda estrutura de aparelhos de musculação, 

fisioterapia e equipamentos específicos para a prática do atletismo.  

 

Outro benefício oferecido aos integrantes do projeto foram os uniformes, aprovados com o 

Ministério do Esporte antes de serem produzidos. Como de costume, antes de produzir os 

uniformes enviamos os layouts para aprovação do Ministério do Esporte (através do e-mail 

Publicidade - Ministério do Esporte publicidade@esporte.gov.br). Recebemos algumas 

orientações sobre o uso dos logotipos, por conta das eleições presidenciais de 2014. A princípio 

não deveríamos usar a marca do Governo Federal. Depois de alguns dias, recebemos um novo 

e-mail do departamento responsável solicitando que todos os logotipos (Governo Federal, 

Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte) fossem retirados. Acatamos a orientação e 

retiramos todos esses logotipos do uniforme que produzimos em 2014. Achamos importante 

salientar que essa indefinição atrasou um pouco a produção dos uniformes do projeto, mas 

entendemos que trata-se de uma exceção já que em anos anteriores a aprovação dos layouts 

sempre ocorreu de forma rápida. Cada atleta recebeu um kit composto por um agasalho; uma 

bermuda de lycra; uma bermuda de passeio; um boné; duas camisetas; dois pares de meia; duas 

camisetas regatas; um shorts; uma sapatilha de atletismo; um tênis e um top de lycra (para as 

meninas). Já os profissionais receberam um agasalho; uma bermuda; duas camisetas e duas 

camisas pólo. Entendemos que a distribuição de uniformes tem um caráter disciplinador, além 

de garantir segurança para os integrantes do projeto.  

 

Com recursos do projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL também adquirimos equipamentos 

permanentes, específicos para a prática das atividades propostas: anilhas 20 kg (10 unidades); 
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anilhas 5 kg (40 unidades); anilhas 15 kg (10 unidades); anilhas 10 kg (20 unidades); anilhas 2,5 

kg (20 unidades); anilhas 25 kg (6 unidades); barras 8 kg (1 unidade); barras 10 kg (3 unidades); 

barras olímpicas (2 unidades); barra W (1 unidade); cross over (1 unidade); hastes para 

agachamento (2 unidades); leg press 180º (1 unidade); máquina abdutora (1 unidade); máquina 

adutora (1 unidade); máquina extensora (1 unidade); máquina flexora (1 unidade); máquina 

para panturrilha (1 unidade). 

 

Contamos ainda com a consultoria de uma empresa especializada em gerenciamento de 

projetos esportivos incentivados para cuidar da área administrativa e financeira, além da 

assessoria contábil. Gostaríamos de destacar a importância desses serviços para o bom 

andamento dos trabalhos e sucesso do projeto.  

 

Com os rendimentos das aplicações, optamos por oferecer itens que contribuíram ainda mais 

para o bom andamento das atividades, como:  

- transporte para treinos: no último mês de execução, decidimos por ampliar as atividades 

oferecidas, com treinos diários. Por essa razão, foi necessário providenciar transporte para os 

dias de treinos “extras”.   

 

- transporte para competições: ampliamos a participação dos beneficiados em competições 

utilizando o rendimento das aplicações. Entendemos que seria uma boa oportunidade de 

vivenciarem mais vezes o ambiente de competição, de viajarem e de estarem em contato com 

atletas de outros clubes, promovendo a socialização de todos. 

 

- suporte nutricional: levando em consideração o perfil sócio econômico do público beneficiado 

por este projeto, com os rendimentos das aplicações nós ampliamos o fornecimento de suporte 

nutricional no último mês. Entendemos que com essa ação conseguimos reforçar ainda mais a 

nutrição dos beneficiados, especialmente após a realização dos treinos. 

 

- alimentação em competições: com o aumento do número de competições, consequentemente 

utilizamos uma parte dos rendimentos das aplicações para fornecer refeições aos beneficiados 

pelo projeto. 



 
 

 
- recursos humanos e encargos trabalhistas: também utilizamos os rendimentos das aplicações 

para acertar o pagamento dos profissionais contratados pelo projeto, bem como os encargos 

trabalhistas decorrentes dessas contratações. Os valores detalhados estão nos formulários em 

anexo.  

 

O único item que sofreu alteração de preço ao longo da execução do projeto foi a Ação 2 – 

Transportes, item 2.1 – Auxílio Transporte para Treinamentos. O transporte público de 

Campinas é gerenciado pela Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano 

de Campinas) e o preço da tarifa é determinado por essa entidade. No dia 01/08/2014 a tarifa 

foi reajustada de R$ 3,00 para R$ 3,30, como consta nos anexos que comprovam essa alteração 

de valor. 

 

Ao final da execução do projeto, o saldo de recursos não utilizados foi de R$ 591,08. Em anexo 

o comprovante do recolhimento dos recursos não utilizados e o ofício endereçado ao gerente 

da agência 0052-3 do Banco do Brasil solicitando em caráter irrevogável o bloqueio de depósitos 

na conta bloqueada (80232-8) e de livre movimentação (90564-x). 

   

Visando motivar nossos profissionais e manter todos atualizados, incentivamos e viabilizamos a 

participação de dirigentes e professores em cursos de reciclagem de conhecimento promovidos 

por entidades esportivas ligadas ao atletismo. Entendemos que ao promover esse crescimento 

dos profissionais teremos uma equipe motivada e comprometida com o trabalho, além de 

atingir nosso objetivo de tornar o IVCL um centro de referência de desenvolvimento de desporto 

de base no atletismo brasileiro.  

 

Ricardo D´Angelo, treinador do Vanderlei Cordeiro de Lima e idealizador do IVCL, foi 

coordenador do Curso de Esporte de Alto Rendimento, promovido pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro através da Academia Brasileira de Treinadores. Com a participação de 106 

profissionais, o curso buscou complementar a formação profissional de treinadores do esporte 

de alto rendimento, teve duração de dois anos (formatura em dezembro de 2014) e foi dividido 

em módulos presenciais, à distância e programa de estágio. Também recebemos três 

participantes do mesmo curso que escolheram o IVCL para fazer um estágio e acompanhar a 



 
 

 
nossa rotina durante uma semana, promovendo uma rica troca de experiências com os 

membros da nossa comissão técnica e atletas.  

 

Gostaríamos de ressaltar os seguintes resultados atléticos atingidos pelo projeto Núcleo de 

Aprimoramento IVCL:  

- Equipe Vice-campeã do Estadual de Atletismo de Menores – categoria masculino (2014); 

- Equipe Tetracampeã Brasileira Interclubes Juvenil (2012 / 2013 / 2014 / 2015); 

- Equipe paulista que mais atletas cedeu para o Campeonato Brasileiro de Juvenis Interseleções 

(2014 /2015); 

- Equipe campeã representando Campinas nos Jogos Abertos da Juventude do Interior de São 

Paulo. 

 

Outro importante indicativo do sucesso do trabalho realizado foram as convocações para 

Seleções Brasileiras: o atleta Daniel Ferreira do Nascimento conquistou vaga para representar o 

Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China (2014); Lázaro Velázquez, professor do IVCL, 

foi convocado como treinador chefe na Seletiva Sul-Americana dos Jogos Olímpicos da 

Juventude (2014). Já em 2015, tivemos dois representantes na Copa Pan-Americana de Cross 

Country (Felipe Rocha Pinto e Daniel Ferreira do Nascimento); dois representantes no 

Campeonato Mundial de Cross Country (Felipe Rocha Pinto e Daniel Ferreira do Nascimento); 

um atleta na Copa Pan-Americana de Marcha Atlética (Admilson Rubens de Pontes); e nove 

representantes no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Juvenil (Maykon Kennedy do 

Nascimento; Daniel Ferreira do Nascimento; Felipe Rocha e Pinto; Nicolas Antonio Gonçalves da 

Silva; Guilherme Sales dos Santos; Hellerson Pereira da Costa; Leticia Cristina Soares da Silva; 

Ana Paula Caetano de Oliveira e Rayane Amaral Santos). 

 

Em complemento aos treinamentos, ao longo da execução do projeto Núcleo de 

Aprimoramento IVCL realizamos diversos eventos complementares, atingindo assim o nosso 

objetivo de disponibilizar atividades socioeducativas para todos os participantes, além de 

trabalhar princípios necessários para a formação intelectual dos beneficiados. Dentre as ações 

realizadas, podemos destacar: palestras socioeducativas; palestras para treinadores; oficina 

culinária para mães; apresentação de cachorros adestrados da Polícia Militar; acompanhamento 

de notas e frequências escolares dos participantes; Semana de Férias IVCL; reuniões de pais, 



 
 

 
Festa Julina IVCL; ações com os nossos patrocinadores; festivais de atletismo; festa do Dia das 

Crianças; confraternização de fim de ano; oficina de construção de materiais para o Mini 

Atletismo, ação para combate à dengue; caminhada ecológica; atividades na piscina; incentivo 

à prática de jogos de raciocínio; sessão de cinema, entre outras.  

 

No nosso entendimento, cumprimos com a proposta de incentivar o enquadramento e ascensão 

social das crianças ao realizar atividades socioeducativas com os participantes, sempre 

ressaltando a importância da escola na formação deles. O ambiente do esporte é saudável e 

democrático, permitindo que todos se manifestassem de maneira amigável e respeitosa. 

Quando notamos que era necessário algum tipo de intervenção de nossos profissionais para 

contornar qualquer situação, isso foi feito e acompanhado pelo coordenador do projeto. 

Acreditamos que os professores têm papel fundamental na formação das crianças, muitas vezes 

sendo referência para eles. E ficamos gratos por perceber mais uma vez a relação de confiança 

e respeito entre os profissionais e os participantes do projeto.  

 

Sabemos que a inserção no ambiente esportivo para muitas dessas crianças será temporária, já 

que somente uma pequena parcela dos jovens atendidos pelo projeto se tornarão atletas de 

rendimento, e mesmo para os que chegam ao alto rendimento, a carreira dentro do esporte 

também se encerra cedo devido às altas exigências dos treinamentos e competições. Desta 

forma, compreendemos que paralelamente ao trabalho de formação esportiva realizado pelo 

IVCL devemos cuidar para que os nossos jovens continuem investindo nos estudos e na busca 

de uma profissão, para que se tornem indivíduos autônomos, críticos e capazes de escolherem 

os próprios caminhos a serem trilhados, seja no esporte ou em qualquer outro contexto que 

eles escolherem. 

 

Os principais resultados alcançados com o trabalho realizado por meio das atividades lúdicas e 

relacionadas à modalidade atletismo foram: importância do prazer na atividade esportiva; 

aumento da adesão; motivação / engajamento; criação de um estilo de vida saudável; criação 

de um ambiente de socialização; prevenção do abandono da prática esportiva e prevenção da 

especialização precoce. 

 



 
 

 
Dentre os aspectos trabalhados pela nossa equipe técnica estão: socialização; cooperação; 

autoestima; autoconfiança; noção de regras e limites; cidadania; expressão de sentimentos; 

autoconhecimento e identidade do sujeito. 

 

Gostaríamos de destacar o concurso de redação que realizamos nos meses de julho/agosto de 

2014. O IVCL tem como um dos seus grandes pilares a educação. E auxiliar na formação dos 

jovens atendidos, compreendendo que é fundamental integrar o contexto escolar com o 

esportivo, é nosso desafio permanente. Por isso, aproveitamos as férias escolares para propor 

aos nossos atletas um concurso de redação, com o tema “A Trajetória de Vanderlei Cordeiro de 

Lima na Conquista das Medalhas”. Nossos profissionais reuniram-se com as crianças para 

fornecer informações sobre a Maratona Olímpica de 2004, ressaltando como foi a participação 

do Vanderlei. Com esses dados em mente, demos um prazo para que todos pudessem escrever 

uma redação, que foram lidas e julgadas por uma comissão. Felizmente tivemos uma 

participação massiva dos nossos atletas, comprovando que nosso trabalho para integrar o 

contexto escolar com o esportivo gera resultados. A comissão julgadora, composta pelos 

membros da nossa comissão técnica, escolheu duas redações vencedoras: a melhor descrição 

estatística dos resultados esportivos conquistados pelo Vanderlei ao longo de sua carreira e a 

melhor redação relacionando a trajetória do Vanderlei com o tema “fair play”, que resultou na 

obtenção da medalha Pierre de Coubertin.  

 

No dia 29 de agosto de 2014, data que completou 10 anos da histórica conquista do Vanderlei 

em Atenas, realizamos um evento comemorativo no CEAR. Todos os atletas e profissionais do 

IVCL receberam uma camiseta comemorativa e participaram do festival de atletismo. Depois 

tivemos um cerimonial com depoimentos de dois atletas (representando todo o grupo), do 

Ricardo D´Angelo (treinador do Vanderlei e idealizador e coordenador do IVCL) e do Vanderlei. 

Também realizamos a premiação do concurso de redação mencionado acima. Os vencedores 

foram: Victor Henrique dos Santos Arruda e Ruan Jimenez, que receberam os prêmios das mãos 

do Vanderlei. Além disso, premiamos também os vencedores das diversas provas do Festival de 

Atletismo. Nossa ideia é passar a realizar esse Festival com os nossos atletas anualmente, 

sempre no dia 29 de agosto para relembrar a conquista do Vanderlei. 

 

PROJETO NÚCLEO DE APRIMORAMENTO IVCL - METAS QUALITATIVAS  



 
 

 

Previsto Realizado 

Tornar o IVCL referência no desenvolvimento 
de desporto de base no atletismo 
 

Entidade reconhecida como Centro de 
Detecção de Novos Talentos pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 

Qualificar profissionais da área do atletismo Participação de um treinador e um 
coordenador no Curso de Esporte de Alto 
Rendimento, promovido pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro através da Academia 
Brasileira de Treinadores; 

Preparar um grupo de atletas para integrar 
equipes profissionais de treinamento e, 
consequentemente, a seleção brasileira de 
atletismo 

Através de treinamentos e participações em 
festivais estamos trabalhando para atingir 
esse objetivo. Ao longo da execução do 
projeto tivemos as seguintes convocações 
para Seleção Brasileira: 
- Jogos Olímpicos da Juventude, na China, em 
2014: um atleta; 
- Copa Pan-Americana de Cross Country, na 
Colômbia, em 2015: dois atletas; 
- Campeonato Mundial de Cross Country, na 
China, em 2015: dois atletas; 
- Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, no 
Chile, em 2015: um atleta; 
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo 
Juvenil, no Equador, em 2015: nove atletas. 

Dar continuidade ao trabalho de revelação de 
talentos para manter a hegemonia brasileira 
nas competições sul-americanas da 
modalidade 

Como resultado do treinamento orientado 
alguns atletas obtiveram índice para 
participação em competições nacionais e 
internacionais. Ao longo da execução do 
projeto tivemos as seguintes convocações 
para Seleção Brasileira: 
- Jogos Olímpicos da Juventude, na China, em 
2014: um atleta; 
- Copa Pan-Americana de Cross Country, na 
Colômbia, em 2015: dois atletas; 
- Campeonato Mundial de Cross Country, na 
China, em 2015: dois atletas; 
- Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, no 
Chile, em 2015: um atleta; 
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo 
Juvenil, no Equador, em 2015: nove atletas. 

Proposta de avaliação dos indicadores sócio 
emocionais 

Os principais resultados alcançados com o 
trabalho realizado por meio das atividades 
lúdicas e relacionadas à modalidade 
atletismo foram: 
- Importância do prazer na atividade 
esportiva; 
- Aumento da adesão; 



 
 

 

- Motivação / engajamento; 
- Criação de um estilo de vida saudável; 
- Criação de um ambiente de socialização; 
- Prevenção do abandono da prática 
esportiva; 
- Prevenção da especialização precoce. 

 
PROJETO NÚCLEO DE APRIMORAMENTO IVCL - METAS QUANTITATIVAS    

Previsto Realizado 

Proporcionar anualmente a 30 atletas a 
rotina de treinos da modalidade atletismo, 
selecionando posteriormente os que se 
destacarem para integrar a equipe de 
rendimento de base do IVCL 
 

Relação de atletas beneficiados em anexo. 

Estar entre as 10 melhores equipes do país Trabalho reconhecido pela Confederação 
Brasileira de Atletismo e Federação Paulista 
de Atletismo na detecção de jovens talentos. 
Resultados atléticos em 2014/2015: equipe 
tetracampeã brasileira Interclubes Juvenil 
(2012 / 2013 / 2014/2015); equipe vice-
campeã do Estadual de Atletismo de 
Menores – categoria masculino (2014); 
equipe paulista que mais atletas cedeu para o 
Campeonato Brasileiro de Juvenis 
Interseleções (2014/2015); 

Após dois meses do início do projeto, 
começar o trabalho de desenvolvimento de 
atividades de desporto geral para selecionar 
os jovens para cada grupo de provas do 
atletismo; 

Avaliação feita pela comissão técnica sobre o 
desempenho durante os treinamentos e 
vivência em ambientes do projeto para poder 
iniciar uma nova etapa de treinamentos.  

Após dois meses de desenvolvimento de 
desporto específico, iniciar o trabalho de 
desenvolvimento de atividades de 
competição para composição da equipe de 
base do 
IVCL. 
 

Avaliação e acompanhamento feito pela 
comissão técnica, que ofereceu todo suporte 
necessário nas competições. A ideia de 
proporcionar a vivência em competições para 
os beneficiados por esse projeto era dar uma 
oportunidade das crianças viajarem, 
conhecerem outros locais e pessoais e 
experimentar o que aprenderam nas 
competições, de maneira prazerosa e 
harmoniosa, sem cobranças.  

Formas de avaliação 
 

- Avaliação do desempenho: além dos 
resultados em competições foram realizados 
testes de avaliação da performance ao final 
de cada período de treinamento (período 
geral, período específico e período 
competitivo); 



 
 

 

- Avaliação de desempenho escolar: 
monitoradas através da entrega de cópia dos 
boletins e frequências escolares;  
- Avaliação médica para análise das condições 
básicas de saúde (realizada através da 
parceria com a Unimed Campinas, que 
proporcionou a realização de exames 
laboratoriais e consultas médicas); 
- Avaliação psicológica: realizada pela 
psicóloga da equipe, para monitorar o 
desenvolvimento social das crianças no 
projeto, realização de atendimentos 
específicos quando necessário e intervenção 
junto às famílias e escolas, se preciso. 
- Avaliações fisioterápicas realizadas pelo 
fisioterapeuta da equipe, visando um 
trabalho preventivo e, quando necessário, de 
recuperação de lesões.  

 
 

Por fim, seguimos trabalhando para manter o IVCL como referência no desenvolvimento do 

desporto de base no atletismo brasileiro, valorizando a iniciação ao esporte feita de maneira 

lúdica, sem cobrança de resultados e, portanto, muito agradável e saudável para as crianças. 

Entendemos que é dessa maneira que devemos conduzir nossas ações com as categorias de 

base, visando a continuidade do projeto e consequente descoberta de novos talentos, 

contribuindo assim para o crescimento com qualidade do atletismo.  

 

Finalizamos o projeto Núcleo de Aprimoramento IVCL muito satisfeitos com os resultados 

atléticos e sociais atingidos. Considerando que o país será sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 

principal evento esportivo mundial, acreditamos que cumprimos com êxito o nosso objetivo de 

contribuir para a ampla formação educacional e cultural de crianças e jovens, utilizando o 

esporte como meio para o crescimento e o desenvolvimento individual e coletivo, além de 

capacitar dirigentes e treinadores, visando o crescimento com qualidade do atletismo. 

 

Pretendemos continuar utilizando os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte para atingir cada 

vez mais interessados, fomentando a prática esportiva orientada e oferecendo uma 

possibilidade de inclusão e transformação social para jovens provenientes de bairros periféricos. 

 



 
 

 
Diante do exposto, o INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA aguarda a análise técnica e 

deferimento do presente relatório. A entidade permanece à disposição para todo e qualquer 

esclarecimento porventura necessário. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA 

Evandro Cassiano de Lázari 

Vice-Presidente 


