
CENSO PAULISTA DO ESPORTE



O instrumento “Gestão do Esporte nos Estados e Municípios” (GEEM) foi 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE) da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). No estado de São Paulo, através da 
parceria entre o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF4), 
a Secretaria de Esportes de São Paulo e a UFPR, o instrumento está sendo 
implementado e recebe o nome de Censo Paulista do Esporte.  O instrumento 
tem por objetivo, levantar as principais características esportivas do estado, 
através da coleta de dados quantitativos e qualitativos do esporte promovido e 
desenvolvido pelas secretarias estaduais/municipais. O intuito é de que essas 
informações possam potencializar as ações dos diferentes entes federados, 
melhorar o nível de informação esportiva e possibilitar articulações futuras na 
área esportiva.  

O GEEM baseia-se em seis principais dimensões: (1) Dados da Entidade; (2) 
Governança; (3) Recursos Humanos; (4) Política para o Esporte; (5) Instalações; 
e (6) Cultura Esportiva. 

É importante ressaltar que o agrupamento dos dados relativos à estrutura, 
financiamento, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas de esporte 
ofertadas pelos órgãos estaduais e municipais em diferentes dimensões 
esportivas, possibilita uma gestão pautada em dados e, portanto, mais efetiva. 
Os dados relativos aos municípios podem ser atualizados pelos respectivos 
gestores a qualquer momento e estão disponíveis para que os mesmos possam 
planejar, implementar e avaliar as ações para o esporte. 

 

PARA PARTICIPAR: 

 

Passo 1 - Preencher o formulário de cadastro do município: 
https://forms.gle/BEucUUgbEUrarWBS7  

Passo 2 - Verificar o e-mail enviado pelo IPIE, informando os dados de nome de 
usuário e senha; 

Passo 3 - Acessar o site do IPIE: www.inteligenciaesportiva.ufpr.br e inserir os 
dados na área destinada ao acesso restrito; 

Passo 4 - Iniciar o preenchimento do GEEM, de acordo com as instruções 
contidas no e-mail. 

 

A equipe do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva está à disposição dos 
gestores! Para qualquer dúvida, o e-mail para contato é: 
inteligenciaesportiva@ufpr.br 

 

https://forms.gle/BEucUUgbEUrarWBS7
mailto:inteligenciaesportiva@ufpr.br


QRcode para cadastro dos gestores municipais  
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