
                                                                

  
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 
 

1. Identificação do projeto: Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e Atletismo 

1.1. Instituição proponente: Confederação Brasileira de Desporto de Surdos - CBDS 

 

1.2 CNPJ: 28.636.504/0001-11 

 

1.3 Banco: Banco do 

Brasil ( 104)  

1.4 Agência: 643-2 1.5 Conta:81614-0 

1.6 Site: http://www.cbds.org.br 

 

1.7 Certificações: 

 

CRCE  nº   0316/2022                       expedido em __/__/____ 

Outras............................... 

1.8 Nome do Responsável legal: DIANA SAZANO DE SOUZA KYOSEN  

 

1.9 RG: 7316350 

 

1.10 Órgão Expedidor SSP PR 

 

E mail Pessoal: presidencia@cbds.org.br 

 

2 - Apresentação da Organização 

2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a área de 

atuação 

 

A CBDS – Confederação Brasileira de Desportos de Surdos é a entidade máxima do desporto de surdos no 

Brasil. Somos filiados a International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), ao PanAmerican Deaf 

Sports Organization (PANAMDES) e a Confederación Sudamericana Deportiva de Sordos (CONSUDES). 

 

Fundada em 1984, mas sua história começa bem antes, na década de 50, com o intenso movimento de 

criação de associações de surdos. Historicamente, os surdos têm se utilizado do esporte como meio de 

inclusão social. Desde 1987 a CBDS desenvolve diversos esportes, e com isso a cada ano vem 

conquistando novos praticantes. A importância do desenvolvimento deste projeto é oportunizar à 

comunidade dos surdoatletas condições adequadas de participação na mais importante competição do 

calendário nacional, proporcionando cada vez mais a inclusão do surdo no Cenário Esportivo Nacional. 

 

A Confederação Brasileira de Desportos de Surdos representa uma parcela grande da população brasileira. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgados em 2020, mais de 

10 milhões de pessoas tem algum problema relacionado a surdez, ou seja, 5% da população é surda. 

Proporcionalmente os surdos representam o maior número de pessoas com deficiência no Brasil, mesmo 

assim, não estão inseridos nas políticas públicas do esporte. Paralelo ao esporte a CBDS sempre esteve 

presente no movimento social das pessoas surdas em prol de uma equidade com os ouvintes. 

 

Ao longo de mais de 37 anos trabalhamos com mais de 23 modalidades e contamos com 20 federações 

filiadas, 156 associações, e 614 pessoas nas comissões técnicas que formam a nossa rede com atuação em 

todo o país. Houve um intenso crescimento no número de associações por todo o país e, consequentemente, 
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no número de competições locais, regionais e nacionais. Além de apoiar essas competições, a CBDS esteve 

presente em vários campeonatos internacionais e na promoção de seminários. 

 

Além disso, a organização dos treinos das seleções brasileiras das mais de 23 modalidades as quais a 

CBDS faz a gestão.A CBDS tem se empenhado para garantir aos surdoatletas de todo Brasil as melhores 

condições para o desenvolvimento das atividades esportivas como treinamentos e participação nas 

competições, gerando benefícios em maior número de surdos de todas as classes sociais,contribuindo com 

a dignidade e inclusão social desses cidadãos é um país mais justo. 

 

Além das competições, essa Confederação participa, apoia e promove atividades socioeducativas com 

objetivo de orientar surdoatletas, familiares e profissionais, descobrir talentos, fortalecer as entidades locais 

e ampliar a prática regular e saudável de atividades físicas entre surdos.  

 

A CBDS é a entidade máxima de representação do Desporto para Surdos em nosso país, sendo a ÚNICA 

entidade oficialmente reconhecida pela ICSD (Federação Internacional de Desportos para Surdos), tem em 

sua história presente várias conquistas importantes, como a conquista de uma cadeira no CNE – Conselho 

Nacional do Esporte, sendo a presidenta da CBDS a Sra. Diana Kyosen a surda e mulher a ocupar este 

lugar em 2020. Além disso, o destaque nacional com articulação com demais órgão públicos com o 

reconhecimento das pessoas surdas como cidadão de direitos e de valor em nossa sociedade. 

 

Ser surdoatleta é uma atividade que exige talento, dedicação e muito treino. É transpor as berreiras sociais 

e mostrar o nosso talento. Além das competições, essa Confederação participa, apoia e promove atividades 

socioeducativas com objetivo de orientar surdoatletas, familiares e profissionais, descobrir talentos, 

fortalecer as entidades locais e ampliar a prática regular e saudável de atividades físicas entre surdos. 

 

 

3. Apresentação do Projeto 

 

3.1. Nome do Projeto: Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e Atletismo 

 

3.2. Justificativa -  

Sustentados pela certeza dos valores humanos, físicos, sociais e culturais, que o esporte desenvolve, 

justificamos o presente projeto, pois temos a confiança de que se for dado ao ser humano oportunidades 

de sentir e viver a descoberta de si mesmo, tudo fará pela sociedade em que vive. 

Neste sentido, viabilizar a organização e realização Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e 

Atletismo é fundamental importância para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto voltado às 

pessoas surdas, surdoatletas. Além disso, o Seminário tem intuito de formação dos gestores surdos de 

forma acessível com as temáticas do esporte de surdos. 

Pelo CENSO/IBGE 2010, cerca de 45,6 milhões de brasileiros tem pelo menos uma deficiência. No que 

diz respeito à Surdez, o Censo nos mostrou que existe a 9.722.163 milhões. O desenvolvimento deste 

projeto proporciona mais uma oportunidade de inclusão do surdo em nossa sociedade, através do esporte, 

além de incentivar novos praticantes, principalmente crianças e jovens, atuando diretamente no objetivo 

do programa em relação à inclusão e legado social 

Apenas com a participação nos eventos da comunidade surda de todo o Brasil é que conseguiremos criar 

imagens de superação e ídolos do esporte, aumentando a nossa base de praticantes e consequentemente a 
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qualidade de nossos surdoatletas no futuro, além da competição em alto nível. 

Deste modo, fica justificada a grande importância deste projeto que visa garantir recursos financeiros 

para pagamento da maior parte das despesas do evento. 

 

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

Pelo CENSO/IBGE 2010, cerca de 45,6 milhões de brasileiros tem pelo menos uma deficiência. No que 

diz respeito à Surdez, o Censo nos mostrou que existe a 9.722.163 milhões. Trata-se de uma população 

em vulnerabilidade social e linguística.  

A CBDS trabalha em prol das pessoas surdas por meio do esporte, em ambientes acessíveis e bilíngues 

para os surdos que consideram suas especificidades e respeita as necessidades linguísticas dos surdos. 

Vale ressaltar que a CBDS é a única instituição reconhecida no Brasil que desenvolve este trabalho no 

esporte de surdos e tem todas as certificações nacionais e internacionais. 

O desenvolvimento deste projeto com a execução do realização “Campeonato Brasileiro Loterias Caixa 

de Natação e Atletismo e Seminário Estadual de Gestores Esportivos e Acessibilidade dos Surdos de São 

Paulo” proporciona mais uma oportunidade de inclusão do surdo em nossa sociedade, através do esporte, 

além de incentivar novos praticantes, principalmente crianças e jovens, atuando diretamente no objetivo 

do programa em relação à inclusão e legado social 

Melhorar as condições para o desenvolvimento das atividades da CBDS terá como consequência 

benefícios a um maior número de surdos de todas as classes sociais, raças/etnias, gerações, orientações 

sexuais, níveis de escolaridade, etc, contribuindo com a dignidade e inclusão social desses cidadãos é um 

País mais justo e igualitário. 

 

3.4. Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às Secretarias afins 

do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades, identificando os municípios da 

região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou estadual  

 

Atuação em todo o território nacional, sendo com 20 federações estaduais e 153 associações municipais em 

todo o Brasil. O projeto visa reunir surdoatletas do Brasil inteiro, nas modalidades de natação e atletismo 

no Campeonato brasileiro. 

 

4. Objetivos do Projeto 

4.1. Objetivo Geral: Este projeto prevê a organização e realização da realização Campeonato Brasileiro 

Loterias Caixa de Natação e Atletismo nos dias 16 à 25/09/2022 no COTP - CENTRO OLíMPICO DE 

TREINAMENTO E PESQUISA com a participação de surdoatletas de todo o Brasil e líderes surdos. 

 

4.2. Objetivo (s) Específico(s): 

 

● Ampliar a visibilidade, reconhecimento e valorização do desporto de surdos no Brasil; 

● Oportunizar e estimular a prática esportiva na perspectiva de alto rendimento e não apenas 

participativo para os surdoatletas; 

●  Promover e aperfeiçoar as modalidades esportivas natação e atletismo entre os surdoatletas de 

várias estados; 

● Melhorar a classificação dos surdoatletas brasileiros no ranking estadual, nacional e/ou mundial; 

● Melhorar   a   classificação  dos   surdoatletas  brasileiros   para   participarem   das competições 
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como Surdolimpíadas, Deaflympics, Sul/Pan Americano e Mundial; 

● Selecionar os melhores surdoatletas para participarem da Seleção Brasileira da CBDS; 

● Formação de Gestores esportivos surdos de forma acessível; 

 

5. Beneficiários 

Público alvo a ser abrangido 

Através do desenvolvimento desta proposta pretendemos beneficiar diretamente quase 100 atletas jovens e 

adultos surdos, de ambos os naipes, maiores de 16 anos, através do apoio na realização inscritos nas 

entidades filiadas. Além disso, a participação de mais de 50 gestores esportivos surdos a frente de 

instituições no estado de São Paulo. 

5.1. Beneficiários Diretos (especificar): Surdoatletas, comissão Técnica e Gestores Esportivos Surdos de 

associações e federações de surdos do estado de São Paulo. 

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): familiares, prestadores de serviço, participantes em geral. 

6. Metodologia  

 

Todos os anos a CBDS elabora o calendário esportivo anual de competições, a partir daí desenvolvemos os 

congressos específicos para deliberamos sobre as formas de disputas e do Regulamento de cada 

competição, confecção de tabelas, súmulas e acompanhamento da realização de cada evento a fim de que 

todos os participantes fiquem satisfeitos de uma forma democrática, entendendo a sua participação em sua 

plenitude e de forma acessível . 

 

Este projeto utilizará a metodologia desenvolvida pela CBDS que é única instituição de surdos no Brasil, 

apresenta perspectivas da inclusão e diversidade na aprendizagem esportiva, de forma detalhada, bem 

como sua aplicabilidade prática e forma a partir de várias modalidades.  

 

Para tanto, o projeto se utilizará da organização do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e 

Atletismo em São Paulo a ser realizado nos dias 16/09/2022 à 25/09/2022 COTP - CENTRO OLíMPICO 

DE TREINAMENTO E PESQUISA com a participação de surdoatletas de todo o Brasil. 

 

Além disso, para proporcionar a difusão do conhecimento do desportos de surdos, será desenvolvido no 

evento um  seminário voltado para os  Gestores Esportivos Surdos sobre a temática de acessibilidade nos 

esportes de surdos com convidados experientes no tema e com qualificação. 

Para isso, a metodologia de criação de um seminário com o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade 

de trocas e reflexões acerca do esporte de surdos. 

 

 

Metodologia Operacional: ETAPAS DO PROJETO  

 

1ª ETAPA: Elaboração, apresentação e aprovação pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo 

 

2ª ETAPA: Preparação das dependências COTP - CENTRO OLÍMPICO DE TREINAMENTO E 

PESQUISA para a execução do projeto, e a aquisição de equipamentos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades escolhidas.  

 

3ª ETAPA: Contratação de RH para gerir e executar as atividades do projeto.  

 

4ª ETAPA: Divulgação através de mídia espontânea.  

 

5ª ETAPA: Inscrição dos participantes, utilizando formulário específico, observando a seguir: Inscrições e 
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atividades: Serão disponibilizadas vagas para todo o Brasil  onde os participantes, utilizando sistema 

específico, farão sua inscrição na modalidade esportiva específica,  

 

6ª ETAPA:  Seminário voltado para os  Gestores Esportivos Surdos sobre a acessibilidade. 

 

7ª ETAPA: Avaliação final e elaboração do relatório do projeto. 

 

 As atividades propostas devem favorecer a reflexão sobre valores éticos e estéticos subjacentes a todas as 

interações humanas que envolvem o esporte. Neste sentido, deve-se permitir que o potencial das pessoas 

surdas no esporte para que haja como elemento principal para inserção social, a preservação de valores 

morais e de civismo, a promoção da saúde e a valorização das raízes e heranças culturais.  

 

Enfim, deve-se utilizar todos os recursos de forma acessível, a fim de incentivar a capacitação de uma 

consciência comunitária, onde somente o avanço coletivo alicerçará o desenvolvimento social. 

 

 

7. Resultados esperados 

 

Este projeto,  Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e Atletismo a ser realizado nos dias 

16/09/2022 à 25/09/2022 na cidade de São Paulo faz parte das ações esportivas educacionais da CBDS que 

visa o trabalho em alto nível esportivo de pessoas surdas.   

 

Trata-se de proporcionar às pessoas surdas condições em equidade no esporte, como ocorre no olímpico e 

paralímpico.Portanto, como resultado para sociedade, espera-se:  

● O fomento do esporte de pessoas surdas em alto nível,  como fator de qualidade de vida e de 

cidadania, disseminado na comunidade;  

● Aumento da demanda por projetos nesta linha, pela comunidade local onde foi executado o 

projeto;  

● Fomentar a responsabilidade social por meio do apoio a projetos esportivos em alto nível para 

pessoas surdas e  educacionais. 

● Oferecer através da prática do esporte o bem estar, a qualidade de vida e a inclusão da pessoa 

surda; 

● Formação de Gestores Esportivos Surdos de forma acessível. 

●  Promover atividades esportivas em alto nível beneficiando o  público-alvo 

 

8. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios 

de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local. 

Resultado(s) Indicadores 

Qualitativos 

Indicadores 

Quantitativos 

Meios de Verificação 

O fomento do esporte de 

pessoas surdas em alto 

nível,  como fator de 

qualidade de vida e de 

cidadania, disseminado na 

comunidade 

Participação efetiva 

de surdoatletas de 

todo o Brasil nas 

modalidades de 

Natação e atletismo 

Preencher 100% das 

vagas disponíveis para 

as competições em alto 

nível  

Formulário de inscrição e 

relatório esportivo do 

evento, com o ranking. 

Aumento da demanda por 

projetos nesta linha, pela 

comunidade local onde foi 

Participação efetiva 

de surdoatletas de 

todo o Brasil nas 

Realização de mais 

eventos esportivos de 

pessoas surdas no 

Calendário esportivo com 

mais competições 
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executado o projeto;  modalidades de 

Natação e atletismo 

estado de São Paulo 

Oferecer através da prática 

do esporte o bem estar, a 

qualidade de vida e a 

inclusão da pessoa surda; 

 

Participação dos 

surdoatletas de todo 

o Brasil com 

acessibilidade no 

evento e na 

arbitragem 

Contratação de 

profissionais aptos na 

comunicação em Libras 

(Língua Brasileira de 

Sinais) 

Relatório esportivo do 

evento com o ranking e 

materiais acessíveis para 

os surdos. 

 

 

Formação de Gestores 

Esportivos Surdos de 

forma acessível. 

Realizar pesquisa de 

satisfação com os 

beneficiados em 

relação a equipe e 

ao projeto como um 

todo.* *Serão 

consideradas 

amostras de, no 

mínimo, 10% dos 

beneficiários 

Oferecer, no mínimo, 

16h de capacitação para 

cada profissional 

contratado; 

Formulário de inscrição e 

Pesquisa de satisfação 

Promover atividades 

esportivas em alto nível 

beneficiando o  público-

alvo 

 

Oferecer duas 

modalidades 

esportivas natação e 

atletismo em alto 

nível   

Preencher 100% das 

vagas disponíveis para 

as competições 

Formulário de inscrição e 

relatório esportivo do 

evento, com o ranking. 

9. Recursos humanos 

Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando 

a forma de contratação, respeitando a legislação vigente. 

Formação Profissional 

(cargo) 

 

Função no projeto Nº de 

horas/mês 

Vínculo 

(CLT, prestador serviços, 

voluntário) 

 

Gestor de Projetos Serviços 

Administrativos: 

Apoio administrativo 

da gestão de projetos 

esportivos 

incentivados, visando 

oferecer suporte para 

correta 

movimentação dos 

recursos financeiros, 

controle do fluxo de 

caixa e aplicações, 

realização das 

despesas, emissão de 

comprovantes e 

consolidação de 

pagamento, processos 

de monitoramento e 

controle dos 

20 h  

4 meses 

Forma de contratação via CNPJ 
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resultados 

alcançados, prestação 

de contas parcial e 

final, dentre outras 

ações necessárias 

para a 

boa e fiel execução 

do projeto desportivo.  

Assessor Bilíngue Libras / 

Português  

Serviços Combinados 

de Escritório e Apoio 

Administrativo: 

Assessoria Bilíngue 

especializada em 

Libras para o 

Português no 

contexto esportivos. 

Garantia de um 

serviço de tradução e 

interpretação de 

língua de sinais às 

pessoas surdas que 

são integrantes da 

instituição, 

assim como na 

tradução de todo o 

material do evento de 

forma acessível às 

pessoas surdas, 

público-alvo do 

evento.  

20 h  

4 meses 

Forma de contratação via CNPJ 

 

Tradutor Intérprete de Sinais 

Internacionais 

Serviços de Tradução 

e Interpretação de 

Sinais Internacionais 

/ Português e 

Português/Sinais 

internacionais. 

35 h  

1 mês 

Forma de contratação via CNPJ 

 

Fotógrafo/ Filmagem Serviços de 

Fotografia e 

Filmagem com 

transmissão ao vivo 

do evento 

40 h  

1 mês 

Forma de contratação via CNPJ 

 

Arbitragem de Equipe 

Especializada na Modalidade 

Atletismo 

 

Contratação de 

Serviço de 

Arbitragem de 

Equipe Especializada 

na Modalidade 

Atletismo 

25 horas Forma de contratação via CNPJ 

 

Arbitragem de Equipe 

Especializada na Modalidade 

Contratação de 

Serviço de 

25 horas Forma de contratação via CNPJ 
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Natação 

 

Arbitragem de 

Equipe Especializada 

na Modalidade 

Natação 

10. Cronograma de execução do Projeto 

Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas. 

 

1ª mês :Elaboração, apresentação e aprovação pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo 

 

Inscrição dos participantes, utilizando formulário específico, observando a seguir: Inscrições e atividades: 

Serão disponibilizadas vagas para todo o Brasil  onde os participantes, utilizando sistema específico, farão 

sua inscrição na modalidade esportiva específica,  

 

 

Preparação das dependências COTP - CENTRO OLÍMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA para a 

execução do projeto, e a aquisição de equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento das 

atividades escolhidas.  

 

Contratação de RH para gerir e executar as atividades do projeto.  

 

Divulgação através de mídia espontânea.  

 

Execução das atividades de NATAÇÃO e ATLETISMO no COTP - CENTRO OLÍMPICO DE 

TREINAMENTO E PESQUISA  

 

 

 Programação Atletismo  

    

 16 de Setembro de 2022  

1ª Etapa  

 

08:30 Confirmação das Provas 

 

09:00 10000 metros rasos Feminino Final 

10:00 10000 metros rasos Masculino Final 

11:00 100 metros rasos Feminino Final 

11:15 100 metros rasos Masculino Final 

11:30 400 metros rasos Feminino Final 

11:45 400 metros rasos Masculino Final 

 

2ª Etapa 
15:00 Confirmação das Provas 

 

15:20 1500 metros rasos Feminino Final 

16:00 1500 metros rasos Masculino Final 

16:15 200 metros rasos Feminino Final 
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16:30 200 metros rasos Masculino Final 

 

17 de Setembro de 2022 

3ª Etapa   

    

08:00 Confirmação das Provas 

 

08:30 5000 metros rasos Feminino Final 

09:00 5000 metros rasos Masculino Final 

09:30 800 metros rasos Feminino Final 

09:45 800 metros rasos Masculino Final 

 

 

Programação Natação 

 

16 de Setembro de 2022  

 

 

Aquecimento: 12h30 à 13H30 

  

Início das Provas: 14h45 
 
14H45 1ª 800m. Livre Masculino 

15h 2ª 50m. Livre Masculino 

 

15h27  PREMIAÇÃO 

 

15h35 3ª 50m. Livre Feminino 

15h42 4ª 100m. Borboleta Masculino 

 

15h55  PREMIAÇÃO 

 

16h07 5ª 200m. Peito Feminino 

16h15 6ª 200m. Peito Masculino 

 

16h25  PREMIAÇÃO 

 

16h30 7ª 50m. Borboleta Feminino 

16h42 8ª 100m. Costas Masculino 

 

16h50  PREMIAÇÃO 

 

16h55 9ª 100m. Costas Feminino 

17h  PREMIAÇÃO 
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17h10 10ª 400m. Livre Feminino 

17h15 11ª 200m. Borboleta Masculino 

 

17h25  PREMIAÇÃO 

 

17h28 12ª 100m. Peito Feminino 

17h34 13ª 200m. Livre Masculino 

 

17h45  PREMIAÇÃO 

 

17h55 14ª 200m. Costas Feminino 

18h00 15ª 200m. Costas Masculino 

 

18h10  PREMIAÇÃO 

 

18h14 16ª 100m. Livre Feminino 

18h22 17ª 100m. Peito Masculino 

 

18h35  PREMIAÇÃO 

 

18h40 18ª 50m. Borboleta Masculino 

 

18h50  PREMIAÇÃO 

 

18h08 19ª 400m. Livre Masculino 

18h12 20ª 50m. Peito Masculino 

 

18h20  PREMIAÇÃO 

 

18h25 21ª 50m. Peito Feminino 

18h30 22ª 50m. Costas Masculino 

 

18h40  PREMIAÇÃO 

 

18h46 23ª 50m. Costas Feminino 

18h52 24ª 100m. Livre Masculino 

 

19h05  PREMIAÇÃO 

 

19h15 25ª 200m Livre Feminino 

19h25 26ª 200m. Medley Masculino 

 

19h35  PREMIAÇÃO 

 

 

19h45 27ª 4 x 100 Misto 

 

19h55  PREMIAÇÃO 
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Programação  

Seminário Estadual de Gestores Esportivos e Acessibilidade dos 

Surdos de São Paulo 

 
Com uma programação diversificada onde o público terá a oportunidade de acompanhar palestras com os 

maiores líderes do esporte de surdos com temas que permeiam o esporte de alto rendimento, a inclusão por 

meio do esporte, o esporte para pessoas surdas; políticas pública do esporte, 

 

23 de Setembro de 2022  

 

 

 

SEXTA-FEIRA - ABERTURA 

 

18:00 às 22:00 - Credenciamento e Recepção dos participantes - Equipe CBDS 

 

 

24 de Setembro de 2022  

SÁBADO -  

 

08:30 às 09:00 - Abertura e Agradecimentos - Diretoria CBDS 

 

 

09:00 às 10:00 - MOVIMENTO SURDODESPORTIVO BRASILEIRO 

O Esporte de Surdos no Brasil : um olhar para o futuro - CBDS 

 

 

10:00 às 11:00 - Políticas Públicas no Esportes de Surdos - Paullo Vieira  
 

 

11:00 às 11:20 - INTERVALO 

 

 

11:20 às 13:00 - Programas e ações em prol da Comunidade Surda - Paullo Vieira  
 
 

 

13:00 às 14:30 - ALMOÇO  

 

 

 

14:30 às 15:30 - História e lutas da comunidade surda - FENEIS  
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15:30 às 16:30 - Secretaria Nacional do Paradesporto : projetos para surdos - José Agtônio Guedes – 

SNPAR 

 

 

 

16:30 às 16:50 - INTERVALO 

 

 

 

16:50 ás 17:50 -  

 

 

17:50 às 18:50 - ENCERRAMENTO do 1º dia  

 

 

25 de Setembro de 2022  

 

 

DOMINGO -  

 

09:00 às 10:00 - Cultura surda e juventude : união da comunidade surda -  Leonardo Castilho e Gabriel 

Isaac 

 

 

10:00 às 11:00 - Modelos de sucesso: experiências no esporte de surdos mundial - Donalda Presidente de 

Honra do ICSD - Comitê Internacional de Esportes para Surdos - USA 

 

 

11:00 às 12:00 -  O esporte de Surdos no Estado de SP - Carlos Viana - Secretário de Esportes SP 

 

 

12:10 - ENCERRAMENTO  

 

 

 
 

2ª mês :Contratação de RH para gerir e executar as atividades do projeto.  

 

3ª mês:Contratação de RH para gerir e executar as atividades do projeto.  

 

4  mês: Avaliação final e elaboração do relatório do projeto. 

 

  

 

 

........ 

 

11. Plano de Ação Anual 
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Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração, 

apresentação e 

aprovação pela 

Secretaria de 

Esportes do 

Estado de São 

Paulo / agosto 

 

x            

Inscrição dos 

participantes, 

utilizando 

formulário 

específico, 

observando a 

seguir: Inscrições 

e atividades: 

Serão 

disponibilizadas 

vagas para todo o 

Brasil  onde os 

participantes, 

utilizando sistema 

específico, farão 

sua inscrição na 

modalidade 

esportiva 

específica/ agosto 

 

x x x          

Preparação das 

dependências 

COTP - CENTRO 

OLÍMPICO DE 

TREINAMENTO 

E PESQUISA 

para a execução 

do projeto, e a 

aquisição de 

equipamentos e 

materiais 

necessários para o 

desenvolvimento 

das atividades 

escolhidas/ 

Setembro 

   x x x       

Contratação de 

RH para gerir e 

executar as 

atividades do 

    x x x x     
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projeto/ Setembro 

 

 

Divulgação 

através de mídia 

espontânea/ 

Setembro 

  x x x x x      

Contratação de 

RH para gerir e 

executar as 

atividades do 

projeto. 

/Setembro 

    x x x x     

Contratação de 

RH para gerir e 

executar as 

atividades do 

projeto/ Outubro 

            

Contratação de 

RH para gerir e 

executar as 

atividades do 

projeto/ 

Novembro 

            

Contratação de 

RH para gerir e 

executar as 

atividades do 

projeto/ 

Dezembro 

            

Relatórios 

Mensais 

            

Relatório Final             

Prestação Contas          x x x 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO 
 

 

 

1. DADOS DO PROPONENTE 

 

Órgão/instituição Proponente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA C.N.P.J. 28.636.504/0001-11 
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DE DESPORTOS DE SURDOS  

Endereço: R MONSENHOR BASÍLIO PEREIRA, 115 - 

JABAQUARA 

 

e-mail: CBDS@CBDS.ORG.BR 

Cidade: SÃO PAULO UF 

SP 

 

CEP : 04.343-090  DDD) 

Telefone/Fax 

E.A. 

Conta corrente:81614-0 

 

Banco (nome e nº) 

Banco do Brasil 104 

Agência (nome e nº) 

643-2 

 

Praça de pagamento 

Nome do responsável pela OSC: Diana Sazano de Souza Kyosen  

 

C.P.F.050.790.429-54 

R.G./Órgão expedidor 

7316380/SSP PR 

 

Cargo 

Presidente 

Função 

Presidente 

Matrícula -  

Endereço residencial completo: Rua Curitibanos, 

869 AP 503 BL 1 

 

CEP: 30421-456 (DDD) Tel.  

31982813522 

E-mail institucional presidencia@cbds.org.br  

E-mail pessoal  

 

2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE 

 

Nome CNPJ E.A 

Endereço CEP 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Título do projeto 

 

Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e 

Atletismo  

Período da execução 

Início Término 

16/09/2022  

 

25/09/2022  

 

Identificação do objeto 

Pelo CENSO/IBGE 2010, cerca de 45,6 milhões de brasileiros têm pelo menos uma deficiência. No 

que diz respeito à Surdez, o Censo nos mostrou que existe a 9.722.163 milhões. Trata-se de uma 

população em vulnerabilidade social e linguística.  

A CBDS trabalha em prol das pessoas surdas por meio do esporte, em ambientes acessíveis e bilíngues 

para os surdos que consideram suas especificidades e respeita as necessidades linguísticas dos surdos. 

Vale ressaltar que a CBDS é a única instituição reconhecida no Brasil que desenvolve este trabalho no 

esporte de surdos e tem todas as certificações nacionais e internacionais. 

O desenvolvimento deste projeto com a execução do “Campeonato Brasileiro de Natação e Atletismo” 

proporciona mais uma oportunidade de inclusão do surdo em nossa sociedade, através do esporte, além 

de incentivar novos praticantes, atuando diretamente no objetivo do programa em relação à inclusão e 

legado social 
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Justificativa da proposição 

 

 

O Presente Projeto pretende promover o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação e Atletismo 

para surdos de todo o Brasil em um evento nacional classificatório para mundiais como expressão do 

esporte em alto rendimento no esporte, enfatizando a inclusão social  de forma acessível traduzida como 

um fator de desenvolvimento e transformação humana, além de proporcionar a integração e o incentivo a 

prática esportiva entre os estados brasileiros.  

 

 

 

4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 

 

 

Nº 

Meta Especificação 

Indicador 

Físico 
Valor Duração 

ord

em 
Unid

ade 
Quant

idade 
Unitário Total Início 

Termi

no 

1 

1 

Confecção de banners de divulgação e 

comunicação visual do evento, 

confeccionados em lona vinílica, 

acabamento em ilhós  

UN 20 
R$ 

200,00 
R$ 

4.000,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

2 

Confecção de placas de divulgação e 

comunicação visual do 

evento,confeccionados em lona 

vinílica, acabamento em ilhós 

UN 30 
R$ 

250,00 
R$ 

7.500,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

3 Confecção de moleskines do evento  UN 50 R$ 25,00 
R$ 

1.250,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

4 
Confecção de materiais gráficos de 

certificados para participantes  
UN 200 R$ 5,00 

R$ 

1.000,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

5 
Aquisição de copos de 200ml de água 

mineral para os participantes do evento 

(atletas e comissões técnicas) 
UN 1.000 R$ 1,50 

R$ 

1.500,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 
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6 
Confecção de Sacochilas aos 

participantes 
UN 100 R$ 10,00 

R$ 

1.000,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

7 Confecção de agasalhos UN 30 
R$ 

189,90 
R$ 

5.697,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

8 
Confecção de Camisas para as equipes 

participantes  
UN 300 R$ 39,90 

R$ 

11.970,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

9 

2 

Locação de hospedagem para os 

participantes  
UN 150 

R$ 

280,00 

R$ 

42.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

10 Passagem aérea nacionais  UN 10 
R$ 

2.000,00 

R$ 

20.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

11 Passagem aérea internacional UN 1 
R$ 

13.000,0

0 

R$ 

13.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

12 

3 

Cofee break UN 2 
R$ 

10.000,0

0 

R$ 

20.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

13 

4 

Contratação de Serviço de Arbitragem 

de Equipe Especializada na 

Modalidade Atletismo 
UN 25 

R$ 

640,00 

R$ 

16.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

18/09/

2022 

14 
Contratação de Serviço de Arbitragem 

de Equipe Especializada na 

Modalidade Natação 
UN 25 

R$ 

780,00 

R$ 

19.500,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

18/09/

2022 
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15 

5 

Serviços Administrativos: Apoio 

administrativo da gestão de projetos 

esportivos incentivados, visando 

oferecer suporte para correta 

movimentação dos recursos 

financeiros, controle do fluxo de caixa 

e aplicações, 

realização das despesas, emissão de 

comprovantes e consolidação de 

pagamento, processos de 

monitoramento e 

controle dos resultados alcançados, 

prestação de contas parcial e final, 

dentre outras ações necessárias para a 

boa e fiel execução do projeto 

desportivo. Forma de contratação via 

CNPJ 

UN 4 
R$ 

3.000,00 

R$ 

12.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

31/12/

2022 

16 

Serviços de Assessoria Bilíngue 

especializada em Tradução e 

Interpretação do Português para a 

Libras e Libras para o Português no 

contexto esportivos. Garantia de um 

serviço de tradução e interpretação de 

língua de sinais às pessoas surdas no 

processo desde o inicio até a prestação 

de contas aos integrantes da instituição, 

assim como na tradução de todo o 

material do evento de forma acessível 

às pessoas surdas. Contratação via 

CNPJ 

UN 4 
R$ 

3.000,00 

R$ 

12.000,0

0 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

31/12/

2022 

17 

Serviços de Interpretação de 

Simultânea de Sinais Internacionais / 

Português e Português/Sinais 

internacionais durante os dias de 

evento aos participantes surdos de todo 

o Brasil contratação via CNPJ 

UN 35 
R$ 

215,00 
R$ 

7.525,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 

18 

6 
Serviços de Fotografia e Filmagem 

com transmissão ao vivo do evento 
UN 40 

R$ 

100,00 
R$ 

4.000,00 

Data de 

assinatur

a do 

termo 

25/09/

2022 
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      R$ 

199.942,

00 

  

 

 

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00) 

 

 

Natureza da despesa 

Total Concedente Proponente Nº ordem Meta Especificação 

1 

1 

Confecção de 

banners de 

divulgação e 

comunicação 

visual do 

evento, 

confeccionados 

em lona 

vinílica, 

acabamento em 

ilhós  

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 

2 

Confecção de 

placas de 

divulgação e 

comunicação 

visual do 

evento,confecci

onados em lona 

vinílica, 

acabamento em 

ilhós 

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 0,00 

3 
Confecção de 

moleskines do 

evento  
R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 0,00 

4 

Confecção de 

materiais 

gráficos de 

certificados para 

participantes  

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 
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5 

Aquisição de 

copos de 200ml 

de água mineral 

para os 

participantes do 

evento (atletas e 

comissões 

técnicas) 

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 

6 
Confecção de 

Sacochilas aos 

participantes 
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 

7 
Confecção de 

agasalhos 
R$ 5.697,00 R$ 5.697,00 R$ 0,00 

8 

Confecção de 

Camisas para as 

equipes 

participantes  

R$ 11.970,00 R$ 11.970,00 R$ 0,00 

9 

2 

Locação de 

hospedagem 

para os 

participantes  

R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 0,00 

10 
Passagem área 

nacionais  
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 

11 
Passagem aerea 

internacional 
R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 0,00 

12 3 Cofee break R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 

13 4 

Contratação de 

Serviço de 

Arbitragem de 

Equipe 

Especializada 

na Modalidade 

Atletismo 

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 0,00 
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14 

Contratação de 

Serviço de 

Arbitragem de 

Equipe 

Especializada 

na Modalidade 

Natação 

R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 R$ 0,00 
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15 5 

Serviços 

Administrativos

: Apoio 

administrativo 

da gestão de 

projetos 

desportivos 

incentivados, 

visando 

oferecer suporte 

para correta 

movimentação 

dos recursos 

financeiros, 

controle do 

fluxo de caixa e 

aplicações, 

realização das 

despesas, 

emissão de 

comprovantes e 

consolidação de 

pagamento, 

processos de 

monitoramento 

e 

controle dos 

resultados 

alcançados, 

prestação de 

contas parcial e 

final, dentre 

outras ações 

necessárias para 

a 

boa e fiel 

execução do 

projeto 

desportivo. 

Forma de 

contratação via 

CNPJ 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 0,00 
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16 

Serviços 

Combinados de 

Escritório e 

Apoio 

Administrativo: 

Assessoria 

Bilingue 

especializada 

em Tradução e 

Interpretação do 

Português para a 

Libras e Libras 

para o 

Português no 

contexto 

esportivos. 

Garantia de um 

serviço de 

tradução e 

interpretação de 

língua de sinais 

às pessoas 

surdas que são 

integrantes da 

instituição, 

assim como na 

tradução de todo 

o material do 

evento de forma 

acessível as 

pessoas surdas, 

público-alvo do 

evento. 

Contratação via 

CNPJ 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 0,00 
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17 

Serviços de 

Tradução e 

Interpretação de 

Sinais 

Internacionais / 

Português e 

Português/Sinai

s internacionais 

contratação via 

CNPJ 

R$ 7.525,00 R$ 7.525,00 R$ 0,00 

18 

6 Serviços de 

Fotografia e 

Filmagem com 

transmissão ao 

vivo do evento 

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 

Total Geral R$ 199.942,00   

 

 

6. Cronograma de desembolso. (R$ 1,00) 

 

Concedente: 

 

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1 

 R$ 4.000,00      

 R$ 7.500,00      

 R$ 1.250,00      

 R$ 1.000,00      

 R$ 1.500,00      

 R$ 1.000,00      

 R$ 5.697,00      

 
R$ 

11.970,00      

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

2 
 

R$ 

42.000,00      
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R$ 

20.000,00      

 
R$ 

13.000,00      

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

3 
 

R$ 

20.000,00      

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

4 
 

R$ 

16.000,00      

 
R$ 

19.500,00      

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

5 

 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00   

 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00   

 R$ 7.525,00      

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

6  R$ 4.000,00      

 

Total: R$ 199.942,00 

 

Contrapartida: 

 

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

- - - - - - - - 

 

Meta Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

- - - - - - - - 

 

Total: R$ 0,00 
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6. Declaração. 

 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Confederação 

Brasileira de Desporto de Surdos, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que 

inexiste na mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e 

Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 

orçamento vigente e na forma deste plano de trabalho. 

 

São Paulo, 08 de agosto de 2022  

       

 

Local e data                                            Assinatura e carimbo 

 

 

 

 

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

 

APROVADO 

 

Local , 08/08 /2022 

 

 

_______________________________ 

 

Assinatura/carimbo do concedente 
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