
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

 

O projeto em comento ingressou no Ministério do Esporte no ano de 2016 e foi 

aprovado por esta D. Comissão Técnica no valor de R$ 569.493,32 (Quinhentos e Seiscentos e 

Nove mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos). A publicação de sua 

aprovação saiu no Diário Oficial da União de 19 de maio de 2017. 

 A captação dos recursos do projeto aconteceu de forma parcial, sendo necessário 

realizar um ajuste do plano de trabalho, aprovado no valor de R$ 119.178,85 (Cento e Dezenove 

Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos). O Termo de Compromisso foi 

assinado em 10 de setembro de 2018. 

Após a assinatura do Termo de Compromisso e do tramite da transferência de toda a 

verba para a Conta de Livre Movimentação, iniciando-se a execução do projeto.  

Objetivos do projeto 

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento, manutenção e performance da equipe 

de Rugby da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, formado principalmente por 

alunos e ex-alunos graduados na Escola. Neste contexto, os recursos provenientes da Lei de 

Incentivo ao Esporte visavam suprir todas as necessidades de infraestrutura para 

desenvolvimento e realização dos treinos e jogos da equipe para parte do ano de 2018 e de 

2019, desde inscrição nos principais campeonatos no âmbito estadual e nacional, para os quais 

a equipe já estava classificada em função de seu desempenho, aquisição de todos os materiais 

esportivos necessários, bem como compor sua comissão técnica qualificada e toda a 

comunicação da equipe para com a sociedade.  

A equipe é formada por alunos e ex-alunos de todas as classes sociais que demonstram 

o interesse em defender as cores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo por meio 

do Rugby. Objetivou-se o aprimoramento dos atletas envolvidos, criando condições para a 

detecção de novos talentos, além de proporcionar ao público presente nos jogos e competições 

da equipe disputas de alto nível.  



A Poli Rugby, como é conhecida, também tem como finalidade estimular o alto 

rendimento e as disputas por equipes (entre universidades e entre agremiações), divulgando o 

Rugby e fomentando sua prática diante da sociedade e consequentemente aumentando o 

número de participantes da mesma. Todo este objetivo leva em consideração o potencial da 

modalidade e, ainda, assumindo que o Rugby pode ser importante ferramenta social, 

educacional, cultural e de promoção de saúde e lazer. Por fim, conforme a finalidade do projeto 

que buscou resultados através do desempenho e performance em alto nível, concluiu-se por 

seu enquadramento na manifestação desportiva de alto rendimento. Ressalta-se que toda a 

comissão técnica envolvida no projeto foi composta por profissionais altamente qualificados e 

capazes, a partir da disponibilidade das necessidades neste projeto apresentadas, de levar a Poli 

Rugby a atingir tal alto nível. 

 

Resultados 

Dentro dos objetivos traçados, mencionados acima, a equipe conseguiu grande 

evolução no seu rendimento ao longo da execução do projeto. O Projeto é de continuidade e se 

iniciou em Setembro de 2018, durante a participação da equipe no Campeonato Brasileiro de 

Rugby – 1ª divisão, onde a equipe teve uma ótima participação se consagrando campeão da 

competição, título que a equipe defende agora nesse final de 2019. 

Iniciando-se o ano de 2019, com uma estrutura montada durante o primeiro projeto e 

também por esse projeto em questão, a Poli iniciou seus treinos em Janeiro visando preparação 

para o Campeonato Paulista da 1ª Divisão, defendendo o título por ser, na época, o time 

Bicampeão da competição. Em um campeonato mais competitivo, a Poli perdeu na fase semi 

final para a equipe do Pasteur. Agora, como já mencionado, disputa o Campeonato Brasileiro de 

2019 – 1ª divisão. 

Essa foi a grande conquista do projeto “Manutenção da Equipe Poli Rugby – Ano 2”, o 

título inédito do Campeonato Brasileiro de 2018, fazendo da equipe, o melhor time de Rugby do 

Brasil. Na verdade, foi consequência de todo o trabalho. Existem outras conquistas em todo o 

processo, mas que culminou na conquista do título. 

A equipe cresceu muito nesse um ano de projeto, atraiu a presença de um público muito 

maior aos jogos, tanto da comunidade politécnica (atuais alunos e ex-alunos), quanto 

comunidade USP (outras unidades) e também gerando impacto na comunidade Butantã-USP 

(onde compreende moradores da região e principalmente das comunidades de baixa renda do 



entorno).  Como resultado do projeto também atraiu novos atletas e adeptos do esporte, tendo 

assim, o projeto, sucesso no alcance dos seus objetivos. 

Ainda assim, foram grandes as evoluções na capacitação de profissionais e atletas, 

melhor preparação física e condições de treinos para todos os atletas o que proporciona um 

melhor aproveitamento da difusão da modalidade. 

A Rugby Poli continuou seus trabalhos de clínicas de Rugby com essas comunidades de 

forma a difundir o Rugby, modalidade em franco crescimento no Brasil. 

O público beneficiado diretamente foram os atletas e comissão técnica que somam por 

volta de 50 pessoas. Os beneficiados indiretamente são os seguidores da equipe, nas redes 

sociais, no site, estando presente nos jogos, comunidades, etc. que somam por volta de 1.500 

pessoas. 

Visando a atender o artigo 16 do Decreto 6.180/07, os jogos com mando de jogo da Poli 

Rugby foram realizados no campo do CEPEUSP (Centro Esportivo da USP) que contempla todo 

tipo de acessibilidade proporcionando condições a pessoas idosas e portadoras de deficiências. 

METAS QUALITATIVAS 

   

META: Manter o acesso a elite do Campeonato Paulista da Primeira Divisão, obtido no final do 
ano de 2013, e conquistar o acesso a Primeira Divisão do Brasileiro de Rugby (Série A), sendo 
hoje apto a disputar o campeonato de 2ª divisão nacional; 
INDICADOR: Ter os acessos concluídos 
VERIFICADOR: Ter os acessos concluídos 
RESULTADO: Meta concluída participando da competição até a fase semifinal (entre as 4 
melhores equipes do Estado). 
 
META: Revelar novos talentos na modalidade Rugby; 
INDICADOR: Novos atletas com chances de chegar à seleção no futuro 
VERIFICADOR: Estatísticas boas desses novos atletas nos campeonatos. Relatórios técnicos da 
Federação Paulista de Rugby e Confederação Brasileira de Rugby. 
RESULTADO: Meta concluída. A equipe fez um trabalho forte de apostar em novos jogadores 
que chegaram no time, revelando, por exemplo, o atleta João Pedro Talamini que já tem 
passagens pela Seleção Brasileira. 
 
META: Oferecer atividades esportivas da modalidade que promovam integração entre os 
praticantes, trazendo os princípios da disciplina, respeito, coragem, paixão e trabalho solidário 
em equipe; 
INDICADOR: A opinião dos próprios atletas 
VERIFICADOR: A opinião dos próprios atletas.    
RESULTADO: Meta alcançada. Na metodologia de treino da equipe, que treina às segundas, 
quartas e sextas, faz parte do roteiro atividades com esses objetivos da meta citada acima. 



 
Metas Quantitativas: 

META: Beneficiar diretamente 40 atletas, sendo 30 atuais alunos e 10 ex-alunos da Escola 
Politécnica da USP. 
INDICADOR: Número dos atletas presentes nos treinos e nos jogos durante o projeto. 
VERIFICADOR: Lista de presença dos treinos e súmula dos jogos. 
RESULTADO: A meta foi alcançada como pode ser vista na planilha da prestação de contas parcial 
na lista de quase 50 beneficiados, que são os atletas da equipe. 
 
META: Beneficiar indiretamente 500 pessoas através dos treinos, competições e trabalhos 
envolvidos. Tratam de toda a comunidade da Poli Rugby, dentre familiares, amigos e ex-alunos 
e ex-atletas de Rugby da Escola Politécnica, desde o início da modalidade na faculdade em 1971. 
INDICADOR: Número de pessoas que acompanham a equipe nos jogos, treinos, competições e 
demais eventos e reuniões. 
VERIFICADOR: Contagem nos jogos e Lista de presença nos eventos e reuniões da equipe. Outro 
verificador: Fotos e filmagens. 
RESULTADO:  A meta foi alcançada dado o número de pessoas presentes nos jogos e eventos da 
equipe. Na final do Campeonato Brasileiro de 2018 o público presente foi de quase 500 pessoas 
sem contar nas pessoas que assistiram o jogo pela TV (canal fechado por assinatura) e internet 
nos canais da Poli Rugby, Portal de Rugby e também da Confederação Brasileira de Rugby. 
 
META: Ao fim do projeto aumentar para o número de 80 atletas treinando com a Poli Rugby 
para a formação e renovação da equipe. 
INDICADOR: Número de atletas presentes ao fim do projeto nos treinos e jogos da equipe. 
VERIFICADOR: Lista de presença dos treinos e súmula dos jogos. 
RESULTADO: Meta não atingida na sua totalidade, visto que temos hoje quase 70 atletas 
participantes. 
 
META: Difundir a modalidade Rugby perante os mais de 4.000 alunos da Escola Politécnica da 
USP e demais alunos da comunidade USP; 
INDICADOR: Aumento do número de alunos presentes nos jogos da equipe. 
VERIFICADOR: Contagem do número de pessoas assistindo aos jogos. Outro verificador: Fotos e 
filmagens. 
RESULTADO: A meta foi alcançada através dos meios de comunicação da equipe para todos 
alunos da Escola Politécnica (mídias sociais, mailing, murais na faculdade, jornais internos e site 
oficial da associação). 
 
META: Conquistar a convocação de, ao menos, 2 (dois) atletas para compor o quadro da Seleção 
Brasileira Adulta de Rugby. 
INDICADOR: Presença de ao menos 2 atletas da equipe na lista de convocação da CBRu. 
VERIFICADOR: Lista de convocação da CBRu. 
RESULTADO: A meta foi alcançada com a melhor preparação dos atletas em andamento. São 
cinco os atletas convocados recentemente para a Seleção Brasileira Principal de Rugby: Lucas 
Abud, Lucas Tranques, Robert Tenório, Daniel Lima da Silva e João Pedro Talamini. 
 

 

 



 

Eventos 

Durante o período do projeto, a Poli Rugby participou das seguintes competições: 

• Campeonato Paulista 1ª Divisão 2019 – 3º Lugar 

• Campeonato Brasileiro 1ª Divisão 2018 – CAMPEÃO 

• Campeonato Braileiro 1ª Divisão 2019 – Em disputa na fase de semi finais 

 

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO 

 

FOTOS 





 
 

 



 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

Considerando as ações estabelecidas nos itens Estratégias de Ação, Cronograma de 

Execução Física-Financeira e Orçamento Analítico abaixo seguem considerações acerca dos 

detalhes da execução do projeto. 

1. Divulgação e Promoção 

 

Itens Excluídos 

 

2. Material de Consumo Esportivo 

 

Os Materiais Esportivos foram todos comprados dentro dos valores unitários e 

totais aprovados em projeto. 

 

3. Uniformes 

 

 

Os uniformes foram todos comprados dentro dos valores unitários e totais 

aprovados em projeto. 

 

4. Taxas e Inscrições 

 



As inscrições e taxas dos campeonatos mencionados foram executadas dentro dos 

valores previstos. 

 

5. Recursos Humanos – Atividade Fim 

 

A contratação do Técnico da equipe foi feita logo no início da execução do projeto. 

Sempre respeitando os valores determinados no projeto, assim como as 

quantidades de salários mensais. 

 

6. Serviços Operacionais 

 

Itens excluídos 

 

7. Locação de Espaços 

 

Itens excluídos 

 

8. Material de Consumo / Expediente 

 

Itens Excluídos 

 

9. Encargos Trabalhistas 

 

Assim como os salários, todos os encargos foram todos pagos dentro dos valores 

aprovados. 

 

 

10. Atividade Meio – Serviços Operacionais 

 

Os serviços realizados de Assessoria Contábil e Assessoria Administrativa de 

Prestação de Contas foram realizados na quantidade e valores unitários aprovados 

em projeto. 

 

 



No mês de setembro de 2019, foram realizados alguns pagamentos (posterior ao 

término do projeto) mas referentes ao mês de Agosto (salários, encargos, etc.) ainda 

período do projeto.  

 

 

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

Tem-se como pontos positivos os objetivos e metas alcançadas e todo o 

fôlego que a equipe ganha para a disputa dos próximos campeonatos e 

também como tendo se tornado nesse meio tempo a equipe Bi Campeã 

Paulista da 1ª divisão E Campeã Brasileira também da 1ª Divisão. 

 

Como pontos negativos elencamos a demora do Banco do Brasil em 

liberar a verba para iniciarmos a execução, que só foi iniciada em 27/11/2018 

após assinatura do Termo de Compromisso em 10/09/2018. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se de todo o projeto como sendo um trabalho excepcional em 

todos os âmbitos. Toda a estrutura previamente pensada para o trabalho de 

um ano da equipe foi de extrema importância para a equipe alcançar todos os 

objetivos traçados e para também projetar o futuro do clube como entidade 

esportiva e também do quanto ele pode contribuir para o Rugby, para o 

esporte em geral e também para toda a sociedade. 

 

O terceiro projeto, continuidade deste, está em fase de captação e o 

quarto deve ser protocolado em breve. A Associação Esportiva Politécnica de 

Rugby é muito grata ao Ministério da Cidadania e Governo Federal pela 

oportunidade de trabalhar com esses recursos e usará dessa escalada na 

modalidade para retribuir para o esporte em forma de difundir a modalidade, 

trazer mais praticantes e usar dela como ferramenta social para ajudar na 

transformação de pessoas mais necessitadas. 

 

 

 

São Paulo, 29 de Outubro de 2019 


