
11/12/2013

1

Brasília – 2013

CAPACITAÇÃO GERENCIAL

Estrutura ME
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Estrutura SNELIS

SNELIS

CHEGAB

ATG COAAD

DEGEP DEDAP

CGFOR CGAO CGFISCO CGCON CGIPI CGPEL CGPEIN CGJEV

Voluntariado 
COPA

Assessoria Assessoria

COPCGIST

SNELIS – Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social
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Garantia do Direito ao Esporte;

Fortalecimento  da Política Nacional de 
Esporte Educacional;

Estabelecimento de uma cultura 
esportiva.

A Política de Formação Continuada desenvolvida pela  
SNELIS se coloca como ponto central na valorização d o 

profissional envolvido com os seus Programas e Proj etos.
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O Esporte é uma produção humana, portanto, passível O Esporte é uma produção humana, portanto, passível 
de ser o que quisermos que ele seja! de ser o que quisermos que ele seja! 

Prazer / FelicidadePrazer / Felicidade

Qualificar e ampliar a abrangência do Programa Segundo
Tempo;

Qualificar e aprimorar a gestão da SNELIS;

Consolidar a validação dos impactos e o controle social do
PST, fomentando a produção do conhecimento no âmbito
do esporte educacional;

Fortalecer o esporte educacional brasileiro.

Ações Estratégicas do Programa Segundo Tempo
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EVOLUÇÃO 
PST
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PST

Programa Segundo Tempo
Evolução geográfica – Convênios 2009

PST

Programa Segundo Tempo
Evolução geográfica – Convênios 2010
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PST

Programa Segundo Tempo
Evolução geográfica – Convênios 2011 e 2012

PST

Programa Segundo Tempo
Evolução geográfica – Convênios 2013
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Formalização
da Parceria

CGFOR e CGCON
SNELIS/SE

Término da parceria       
Prestação de Contas

CGFIS e CGPCO
SNELIS/SE

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 

DOS CONVÊNIOS e TERMOS DE COOPERAÇÃO
(PELC, VS E PST)

Suprimentos, Implementação, Acompanhamento  e Fiscalização
DEGEP e DEDAP - SNELIS

Acompanhamento
Contínuo

• Desenvolvimento e Acompanhamento 
Administrativo e Pedagógico (DEDAP);

• Suprimentos, Acompanhamento Operacional, 
Controle e Fiscalização Técnico – Financeira 

(DEGEP).

Acompanhamento Acompanhamento 
e Fiscalizaçãoe Fiscalização
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•• Acompanhamento sistemático, de Acompanhamento sistemático, de 
controle e f iscalização, durante toda a controle e f iscalização, durante toda a 
vigência dos convênios,  considerando os vigência dos convênios,  considerando os 
aspectos técnicos e operacionais,  por aspectos técnicos e operacionais,  por 
meio do acompanhamento processual,  meio do acompanhamento processual,  
pelo SICONV e por meio de vistorias pelo SICONV e por meio de vistorias in in 

loco.loco.

Equipe Técnica da Equipe Técnica da 
SNELISSNELIS

•• Acompanhamento sistemático dos Acompanhamento sistemático dos 
convênios com caráter formativo, convênios com caráter formativo, 
durante toda a vigência,  considerando durante toda a vigência,  considerando 
os aspectos pedagógicos e os aspectos pedagógicos e 
administrativos, por meio de administrativos, por meio de 
capacitações, plantões a distância e capacitações, plantões a distância e 
vis itas vis itas in loco.in loco.

Equipes Pedagógica Equipes Pedagógica 
e Colaboradorase Colaboradoras

(Projeto UFRGS)(Projeto UFRGS)

Acompanhamento Acompanhamento Pedagógico e Pedagógico e 
AdministrativoAdministrativo
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Para atendimento à Política de Formação e Acompanha mento, a SNELIS 
constituiu uma Rede de Equipes Colaboradoras (EC) a  fim de qualificar o 

processo e atender a escala de abrangência de seus programas.

As ECs são formadas por profissionais da área de 
Educação Física, com qualificação em pós-
graduação,  assim como pós-graduandos. 

Atendem a todas as regiões do país em que os 
programas são desenvolvidos na função de 

qualificar e potencializar a intervenção 
pedagógica dos mesmos. 

Mantém um contínuo processo de formação para 
os profissionais envolvidos nos programas e 

projetos, da mesma forma que produzem 
materiais pedagógicos para serem utilizados nas 

ações desenvolvidas.

Equipes 19

IES 45

Colaboradores 119
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•Avaliação Diagnóstica
•Capacitação de 

Coordenadores Gerais e 
Pedagógicos

•Capacitação de 
Monitores

Início das Atividades nos 
Núcleos

Esquema da Estrutura do Esquema da Estrutura do 
Processo de CapacitaçãoProcesso de Capacitação

Reforço continuado 
por parte do ME / 
SNELIS – ECs e 

Consultores

•Capacitação de 
Professores de Núcleos

PST
ESPORTE NA 

ESCOLA (EAD)

2003-2007 (UNB) 4.888 -

2007 806 -

2008* 4.653 -

2009 2.542 -

2010 1.550 -

2011 3.497 2.821

2012 1.957

Total  19.893 2.821

Quadro demonstrativo do quantitativo de profissiona is capacitados 
desde a implantação do processo de formação continu ada na SNELIS 
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Sistema de monitoramento e avaliação 
contínuo;

Pesquisa sobre o Impacto Social;

Consolidação  da proposta pedagógica;

Revisão e aprimoramento constante das 
Diretrizes e Orientações.

Estabelecer a ponte entre os Grandes 
Eventos Esportivos e a política de 

desenvolvimento do Esporte Educacional, 
dando um passo efetivo para a 

democratização do acesso ao esporte 
para a população brasileira (Legado 

Social).

Avançar na proposição de políticas 
intersetoriais, (principalmente as de 

educação e saúde) com vistas a otimizar 
o investimento dos recursos públicos e 

obter melhores resultados.

Elevar o Programa ao patamar de 
Tecnologia de Desenvolvimento do 
Esporte Educacional como meio de 

inclusão social, para ser adotada por 
Municípios e Estados, independente de 

repasse de recursos pelo ME.
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Com essa estrutura e aplicação, o interesse é de que a
HERANÇA CULTURAL, vinculada às possibilidades
proporcionadas pelo esporte na lógica da participação,
inclusão e emancipação, se traduza em uma população
ciente de seus direitos, possibilidades e deveres.

Obrigada!

Endereço eletrônico: 

www.esporte.gov.br

Contatos: (61) 3217-9451 e 

3217-9452


