
Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Emenda Parlamentar

Parlamentar
Nome do Parlamentar:
FÁTIMA BEZERRA

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Federal
Entidade: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO

NORTE
CNPJ: 24370371000123 Data Emissão: 30/10/2009
UF: RN
Município: Natal
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 1559
Logradouro: tirol
Complemento: Natal CEP: 59015000
DDD(Telefone): 84 Telefone: 40052600
DDD(Fax): 84 Fax: 40052632
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

belchior@cefetrn.br

Dirigente: Belchior de Oliveira Rocha
CPF Dirigente: 08870152472 RG Dirigente: 210364 SSPRN

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Lerson Fernando dos Santos Maia
Endereço: Rua Artesão Faria, 223
Logradouro: Lagoa azul
Complemento: natal CEP: 59129740
DDD(Telefone): 84 Telefone: 40052639
DDD(Fax): 84 Fax 40052632
DDD(Cel): 84 Celular: 88550396
E-mail:(Informe apenas um) lerson@cefetrn.br

Entidade de Controle Social
Entidade Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do RN
UF: RN
Município: Mossoró
Endereço: Rua Juvenal Lamartine 26
Logradouro: Mossoró
Complemento: centro
DDD(Telefone): 84 Telefone: 33141201
DDD(Fax): 84 Fax 33141201
E-mail:(Informe apenas um) fetamrn@uol.com.br
Dirigente/Representante: Gilberto Rego Diogenes
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (antigo CEFTE-RN), nesses últimos anos,
vem passando por mudanças profundas na sua maneira de se relacionar e de intervir na sociedade norte-rio-grandense.
Hoje, mais do que nunca, a construção de uma instituição de ensino que se propõe a ser democrática, unitária, laica,
gratuita e capaz, a partir de um projeto político, universalizar a educação e elevar os níveis culturais, científicos e técnicos
da população brasileira, deve ser alicerçada e sintonizada com os anseios e aspirações, de uma sociedade que ainda
enfrenta problemas sociais graves. Projetos que visam oferecer oportunidades para melhorar a qualidade de vida de
populações em situação de risco social tornam-se, nos dias de hoje, ferramentas fundamentais para o enfrentamento dos
problemas existentes.
	O fortalecimento dos segmentos de pesquisa e extensão do IFRN é um dos instrumentos mais relevantes para oportunizar
um diálogo aberto com a comunidade, colaborando de forma significativa para democratizar os serviços e conhecimentos
que são produzidos no seu meio acadêmico. Ao criar alternativas para a vivência do tempo livre das comunidades dos
municípios do Rio Grande do Norte otimizando os espaços públicos, o IFRN junto ao seu Centro de Desenvolvimento do
Esporte e do Lazer (REDE CEDES) vem contribuir para o atendimento da demanda da população por esporte e lazer,
além de colaborar no processo formativo dessas pessoas, pois o esporte e lazer se configuram como um campo
estratégico e vital para a construção e exercício da cidadania. Assim, esta instituição de ensino, reconhecendo a
necessidade de cada vez mais, desempenhar sua função social, identificada como produtora e difusora de ciência, arte,
tecnologia, vem se propor a ampliar o Programa Esporte e Lazer da Cidade, e implantar mais 10 (dez) núcleos do
programa em parceria com o Ministério dos Esportes e os municípios envolvidos no programa.
Nesse sentido, o PELC/IFRN objetiva ofertar esporte e lazer, no estado do Rio Grande do Norte, para as comunidades
vulneráveis socialmemte, a partir de uma perspectiva popular e democrática. Para isso, trata essa dimensão da cultura
humana, como instrumento de formação, de reflexão social e compreensão da realidade, e também, como um direito
constitucional. Visa, portanto, democratizar e ampliar as possibilidades de vivências do lazer, a partir de ações
sistematizadas e assistematizadas e sintonizada com os anseios e necessidades das camadas populares. Assim a
construção teórico-metodológica do PELC/IFRN, toma como referência os desafios colocados para o estado brasileiro de
reverter o quadro de miséria, desigualdade e exclusão social que historicamente foi imposto para a maioria da população
brasileira. Nesta ação o esporte e o lazer, é olhado, não como uma possibilidade de vivência lúdica desinteressada da
realidade, é sim, como dimensão da cultura humana, resultado de um processo de construção histórica da humanidade, e
que portanto, pode fornecer experiências formativas e humanizadoras.
A área geográfica atingida pelo PELC/IFRN que atinge 10 municípios comtempla um município de praticamente todas as
regiões do estado, caracterizado na sua essência por um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) e que apresenta
nas sua spolítiacs públicas uma enorme carência de uma ação do poder de forma sistematizada e pedagogicamente
definida. São todos municípios com uma enorme e significativa diversidade cultural, apresentando uma riqueza tanto nas
questões relacionadas com o patrimônio imaterial (música, dança, culinária, etc), como também no patrimônio cultural
material.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



Em um país que vive dificuldades sociais históricas, e que em conseqüência disso, direitos fundamentais dos seus
cidadãos como saúde, moradia e trabalho são comprometidos, deixando parcela de sua população sem acesso a eles. O
lazer, garantido na constituição, foi historicamente negligenciado nas políticas públicas, geralmente visto como algo não
prioritário. A situação é agravada com a precarização dos espaços públicos destinados ao lazer. São poucos os espaços
físicos que possibilitam a vivência do lazer de forma satisfatória, e quando estes estão devidamente adequados, na
maioria das vezes, falta uma política de animação consistente e sistemática que possibilite a comunidade à vivência plena
deste direito social.
Para as camadas populares da sociedade, este fato trás conseqüências sérias no seu processo de socialização e
desenvolvimento, pois para a grande a maioria, esta seria a única alternativa de lazer. Com poucas perspectivas de
inserção na vida produtiva e com a precarização de suas relações sociais, agravada pelo desgaste do tecido urbano,
restam poucas alternativas para jovens e adolescentes vivenciarem experiências significativas no sentido da construção
de sua cidadania. O impacto gerado pela degradação dos momentos de lazer são evidentes e comprometedores para o
seu futuro. Faltam oportunidades de vivência culturais, esportivas, recreativas, educacionais e artísticas, sobram portas
abertas para a entrada no mundo da violência, das drogas, do crime, da degeneração de valores humanitários.
É necessário que direitos sociais como o lazer seja efetivado e incorporado na vida cotidiana de todos os cidadãos para
que a sua formação seja realizada plenamente em todas as suas dimensões humana. Neste sentido, é preciso que a
cultura do lazer seja internalizada como uma construção histórico-cultural e de liberdade para a vivência plena e
emancipatória da ludicidade humana.
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC/IFRN) no Rio Grande do Norte a ser ampliado têm como público alvo
crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas portadoras de
deficiências residentes em comunidades que se encontram em situação de risco social. Objetiva a ocupação de seu tempo
livre em atividades verdadeiramente humanizadoras, à medida que busca socializar o conhecimento da cultura corporal e
das diversas manifestações do lazer a partir de uma leitura crítica da realidade.
É a partir da compreensão da cultura corporal, esportiva e do lazer como instrumento capaz de promover a sociabilidade e
o conhecimento da realidade social nos quais as comunidades estão inseridas que o presente projeto toma dimensões
justificadoras de sua relevância social e educativa.
	Nesta perspectiva, o Programa Esporte e Lazer da Cidade ao tomar como objeto de trabalho o conhecimento da cultura
corporal, esportiva e do lazer (Esporte, Danças, Lutas, Ginástica, Capoeira, manifestações artísticas, Jogos populares
entre outros), tem como meta a sua democratização para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, e que não
tem outros meios de acessos aos seus benefícios, seja de natureza educacional, fisiológico, psicológico, ou seja, como
instrumento de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções.
	Podemos visualizar claramente suas contribuições para o desenvolvimento humano quando tomamos como exemplo à
capoeira. Como uma das ações sistematizadas do projeto esta manifestação da cultura corporal. Genuinamente brasileira,
apresenta-se com um enorme potencial educativo, na medida em que seus movimentos, rituais e ritmos são
representativos da luta histórica de emancipação e expressão cultural da raça negra contra a dominação e opressão da
classe dominante do nosso país.  A apropriação desta manifestação, portanto, pode proporcionar valiosas experiências de
movimentos enriquecedoras da cultura corporal da população envolvida nas ações educativa do projeto.
Assim, a importância deste projeto está na medida em que procura unir uma educação para o lazer e os instrumentos
esportivos e artísticos culturais de comunicação e expressão da leitura e a intervenção na realidade, oferecendo as
comunidades, um espaço de expressão e de vivência da cultura lúdica.
	A formação através do grupo social no qual o indivíduo está inserido melhora substancialmente o desempenho em outras
esferas. É este ponto, que o Programa Esporte e Lazer da Cidade procura intervir ao oferecer alternativas de lazer,
esportes, arte e cultura provendo-os de ferramentas culturais que auxiliarão na apropriação do conhecimento e na
compreensão da realidade.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Peti Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 11443 RN 2400703 Alto do Rodrigues
2 8466 RN 2401404 Baía Formosa
3 3064 RN 2401909 Caiçara do Rio do

Vento
4 21792 RN 2403608 Extremoz
5 10412 RN 2406700 Lajes
6 12393 RN 2407708 Montanhas
7 774230 RN 2408102 Natal
8 12505 RN 2409902 Pendências
9 4608 RN 2410504 Rafael Fernandes

10 33736 RN 2411205 Santa Cruz
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

10 R$ 500.000,00 R$ 58.540,00 R$ 558.540,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Prefeitura
Municipal de Alto
do Rodrigues

Eider de Assis de
Medeiros

Execuitar as ações
do PELC/IFRN

84 35232212

2 Prefeitura
Municipal de Baía
Formosa

Jose Nivaldo
Araujo de Melo

Executar as ações
do PELC/IFRN

84 32442224



3 Associação de
Idoso São
Sebastião

Conceiçãio de
Maria Fernandes
Soares

Executar as ações
do PELC/IFRN

84 32682230

4 Prefeitura
Municipal de
Extremoz

Klauss Francisco
Torquato Rego

Executar as ações
do PELC/IFRN

84 32794910

5 Prefeitura
Municipal de Lajes

Luiz Benes
Leocárdio de
Araújo

Execuitar as ações
do PELC/IFRN

84 35322627

6 Prefeitura
Municipal de
Montanhas

Maria Eliete
Coutinho Bispo

Execuitar as ações
do PELC/IFRN

84 32402210

7 Prefeitura
Municipal de
Pendências

Ivan de Souza
Padilha

Execuitar as ações
do PELC/IFRN

84 35223802

8 Prefeitura
Municipal de
Rafael Fernandes

Jose de Nicodemo
Ferreira Junior

Execuitar as ações
do PELC/IFRN

84 33580018

9 Prefeitura
Municipal de Santa
Cruz

Jose Perícles
Farias Rocha

Execuitar as ações
do PELC/IFRN 84
35232212

84 32912943

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

1800 N° Jovens (15 a 24 anos): 600

N° Adultos (25 a 59 anos): 600 N° Idosos (a partir de 60
anos):

600

N°Total de Inscritos: 3600
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

400 N° Municípios: 10

N° Núcleos: 10 N° Bairros Atendidos: 12
N° Eventos: 100 N° Pessoas Beneficiadas: 0
N° Encontros de Formação: 2 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
60

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

10 N° Duração do Projeto
(meses):

12

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Oficina de artes manuais Quinta-feira, Quarta-feira,

Domingo
Manhã, Noite

Oficina de Basquetebol Quinta-feira, Domingo, Terça-
feira

Noite, Tarde

Oficina de Capoeira Quinta-feira, Sábado, Terça-
feira, Segunda-feira

Noite, Manhã, Tarde

Oficina de Contação de história Segunda-feira, Quarta-feira,
Domingo

Manhã

Oficina de Dança Contemporânea Sábado, Quinta-feira Noite
Oficina de dança de Rua Sexta-feira, Quarta-feira,

Segunda-feira
Noite

Oficina de Futebol Quinta-feira, Quarta-feira,
Terça-feira, Segunda-feira

Manhã, Tarde, Noite

Oficina de Futsal Terça-feira, Quinta-feira,
Sábado

Noite, Manhã

Oficina de Handebol Sábado, Quinta-feira,
Segunda-feira, Quarta-feira,
Terça-feira

Noite, Manhã

Oficina de Hip Hop Quinta-feira, Sábado Noite, Tarde
Oficina de Teatro Domingo, Segunda-feira,

Quarta-feira
Noite, Manhã

Oficina de Voleibol Quarta-feira, Segunda-feira,
Terça-feira, Quinta-feira

Noite, Manhã

Oficinas de Dança de Salão Quinta-feira, Terça-feira,
Quarta-feira, Segunda-feira

Noite

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer



10 Eventos de Impactos( Lançamento)
10 Ruas de Lazer
10 Festivais Esportivos
10 Cinemas na Praça
10 Gincanas Culturais
10 Passeios ciclísticos
10 Trilhas Ecológicas
10 Contando Histórias
20 Colônias de Férias
10 Brinquedotecas Intinerantes
10 Festivais Culturais
10 Encontros de Culturais Populares
5.3 - Formação Continuada
As formações dos Módulos I e III se farão de acordo com as orientações do Ministério do Esporte. Cada uma será de 32
horas, a primeira de preferência antes do início das atividades e a segunda compreendido entre os dois últimos meses do
convênio.
A formação em serviço objetiva fomentar a prática da leitura, a análise de textos, discussões sobre exibição de filmes e
letras de músicas, realização de oficinas, elaboração de resenhas e textos, participação em eventos científicos, etc.,
sobretudo visando fazer ponte com a realidade local de cada comunidade.
Este módulo também aprofundará os conceitos debatidos na Formação inicial do Módulo I. Dessa forma, os conteúdos
como políticas públicas, lazer, esporte, ludicidade, manifestações artísticas e culturais, saúde, inclusão social, meio
ambiente deverão ser trabalhados.
O Módulo II será realizado quinzenalmente, nas reuniões do grupo gestor de cada núcleo, com carga horária de 4 horas,
totalizando 8 horas mensal e 96 horas ao final do convênio.

6 - Divulgação e Inscrição
As inscrições terão o princípio da democratização das informações referentes a programação das oficinas, como também
a descentralização, facilitando e atendendo aos diversos segmentos sociais. Cada núcleo realizará um evento de
lançamento de impacto, o qual será responsável por uma grande articulação de mobilização comunitária.
Será aproveitado os locais de concentração e de mobilidade da população: as feiras populares, as festas comunitárias, as
rádios comunitárias, as praças; e os veículos de comunicação como: rádio, jornal e televisão,  que serão acionados para
divulgar a programação das atividades. Além disso, serão utilizadas faixas, colocadas em locais estratégicos da
comunidade, folders e cartazes fixados em escolas públicas e privadas, supermercados, farmácias e restaurantes. Os
movimentos sociais: sindicatos, associações comunitárias, clubes de mães, centros de idosos, comunitários e desportivos
serão parceiros na divulgação. Os programas sociais, como o Saúde da Família, terá papel nas ações.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Ginásio Esportivo Ivanildo Bezerra da Silva
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Alto do Rodrigues
Endereço: Rua Ângelo Varela, s/n
Logradouro: Alto dos Rodrigues Complemento: Centro
Cep: 59507000
Núcleo: Ginásio Esportivo Otto Bezerra
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Pendências
Endereço: Rua Sebastião da Rocha, s/n Conjunto Independência
Logradouro: Pendencias Complemento: Centro
Cep: 59504000
Núcleo: Ginásio Poliesportivo de Baia Formosa
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Baía Formosa
Endereço: Rua Antonio Luiz Aleixo, s/n
Logradouro: Baia Formosa Complemento: Centro
Cep: 59178000
Núcleo: Ginásio Poliesportivo de Extremoz
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Extremoz
Endereço: Rua Felipe Camarão, s/n
Logradouro: Extremoz Complemento: Centro
Cep: 59575000
Núcleo: Ginásio Poliesportivo Dep. Henrique Alves
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Lajes
Endereço: Rua Tabelião joão Moreira Gomes
Logradouro: Lages Complemento: Centro



Cep: 59535000
Núcleo: Ginásio Poliesportivo Dep. Maurício Furtado
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Santa Cruz
Endereço: Rua Cel. Julio Pinheiro, 180
Logradouro: Santa Cruz Complemento: Centro
Cep: 59200000
Núcleo: Ginásio Poliesportivo de Rafael Fernandes
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Rafael Fernandes
Endereço: Rua Egídio Chagas do Nascimento, s/n
Logradouro: Rafael Fernandes Complemento: Centro
Cep: 59990000
Núcleo: Núcleo de Pirangi - Associação de Idosos Norton Mariz
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Natal
Endereço: Rua São João Del Rei, S/N
Logradouro: Natal Complemento: Neópolis
Cep: 59540000
Núcleo: Núcleo Montanhas
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Montanhas
Endereço: Rua São José Centro 59198-000
Logradouro: Montanhas Complemento: Centro
Cep: 59198000
Núcleo: Núcleo ONG grupo de Idosos São Sebastião
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: RN Município: Caiçara do Rio do Vento
Endereço: Rua Vereador Paulo Feitosa, 08
Logradouro: Caiçara do Rio dos Ventos Complemento: Centro
Cep: 59540000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 10
BOLAS DE BASQUETE 200
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 200
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 200
BOLAS DE FUTSAL COM GUIZO 50
BOLAS DE HANDEBOL 200
BOLAS DE VÔLEI 200
BONÉS ESPORTIVOS 4000
JOGOS DE XADREZ 100
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 10
REDES -  VÔLEI 10
JOGOS DE DAMA 100
CAMISETAS 4000
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

10

BOLAS DE FUTSAL 200
PARES DE REDES-BASQUETE 10

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 000000000000000000

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

10 Projetor Multimídia com DVD Permanente R$ 25.000,00



10 Caixa de som Amplificada Permanente R$ 6.000,00
10 Note Book 2 GB Gravador de DVD Permanente R$ 15.000,00
10 Microfone com fio Permanente R$ 4.000,00

Total: R$ 50.000,00


