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1 – INTRODUÇÃO
Em 2014 passamos por dificuldades financeiras no Instituto Superar. Temos
algumas despesas fixas, como o aluguel do nosso centro de atividades e o serviço de
contabilidade, que são custeadas exclusivamente por meio de doações de pessoas
físicas. Montamos uma rede de colaboradores recorrentes (regulares), que todo mês
doam, via boleto bancário e é com essa receita que nos sustentamos. Tivemos, no
entanto, a saída de vários colaboradores ao longo do ano e não conseguimos captar o
suficiente para fazer a cobertura, o que nos levou a gastar todo o capital de giro que
tínhamos disponível. Temos, ainda, o nosso capital investido, no qual realmente não
pretendemos mexer, pois é a nossa reserva de segurança para quaisquer imprevistos.
Na última reunião do ano, feita em dezembro/14, a nossa Diretoria decidiu fazer
algumas mudanças para o próximo ano, com o objetivo de profissionalizar algumas
áreas vitais da instituição, como marketing e captação de recursos. Para isso, uma das
primeiras providências será a elaboração do planejamento estratégico do Instituto
Superar, que permitirá o mapeamento estratégico da entidade e a elaboração de um
plano de ação.
Com relação aos nossos projetos, em 2014 as aulas de reforço escolar do projeto
Educando prosseguiram normalmente, atendendo alunos do 4º ano do Centro de
Ensino Fundamental I da cidade Estrutural. No projeto Lutando pela Inclusão, tivemos
o início de uma nova turma na cidade Estrutural, para atender a extensa lista de espera
existente.

2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE 2014
Apresentamos, em ordem cronológica, os acontecimentos mais importantes do
Instituto Superar em 2014:
Janeiro de 2014
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal da instituição, manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados
pela Diretoria no ano de 2013;
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2013;
Fevereiro de 2014
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- Reinício das aulas no projeto Lutando pela Inclusão, após o período de férias
escolares;
- Reunião no Centro de Ensino Fundamental I da cidade Estrutural para tratar
da continuidade do projeto Educando. A Diretoria da escola demonstrou interesse na
continuidade das aulas de reforço escolar e marcamos o reinício das atividades para o
dia 10 de março.
Março de 2014
- Reinício das aulas do projeto Educando;
- Início de uma nova turma do projeto Lutando pela Inclusão na cidade
Estrutural, em virtude da extensa lista de espera que tínhamos.
Abril de 2014
- Reunião na agência digital 7 Pontos, parceira do Instituto Superar, para tratar
da reformulação do nosso site.
Junho de 2014
- Participação de alguns alunos do projeto Lutando pela Inclusão no
Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu;
- Graduação semestral dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão, no dia
10.06.14;
- Paralisação das atividades do projeto Educando em virtude das férias
escolares.
Julho de 2014
- Reinício das aulas do projeto Educando.
Novembro de 2014
- Graduação de final de ano dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão, no dia
27.11.14;
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- Realização de avaliação física com os alunos do projeto Lutando pela
Inclusão, com o objetivo de verificar a evolução nos critérios: força, flexibilidade,
coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória.
Dezembro de 2014
- Realização da I Copa Instituto Superar de Jiu-Jitsu, campeonato que contou
com a participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão e também de
convidados de outras academias.
- Confraternização de final de ano do Instituto Superar, realizada no dia
07.12.14, em uma chácara no Lago Sul, com churrasco, piscina e futebol para os
alunos dos projetos.

3 – PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
Público alvo: crianças e adolescentes estudantes da rede pública de ensino;
Objetivo geral: contribuir com a educação de crianças e adolescentes através do
esporte;
Atividade: aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes;
Equipe: um coordenador, dois professores, três monitores e uma psicóloga.
Turma I – Ginásio de Esportes do Cruzeiro
Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

11
86
1
4

7,8
14
82%
0
-
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Turma II – Espaço Superar (cidade Estrutural)
Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

12
91
2
4

7,5
19
84%
0
-

Turma III – Espaço Superar (cidade Estrutural)

Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

12
91
2
4

7,5
12
92%
0
-

4 – PROJETO EDUCANDO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: contribuir com a educação de crianças e adolescentes;
Atividade: aulas gratuitas de reforço escolar para crianças e adolescentes;
Equipe: dois coordenadores e dois professores

Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade

09
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Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

68
2
0

7,5
12
-

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apresentamos a relação de receitas e despesas do Instituto Superar no ano de
2014:
RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta
Doações – Boleto Bancário
Parcerias
Aplicações Financeiras

3.535,12
12.872,60
0,00
12.226,84

RECEITA TOTAL

28.634,56

DESPESA

VALOR (R$)

Instituto Superar
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Aplicações Financeiras
Prestação de serviços + encargos
Recursos Humanos
Total – Instituto Superar

0,00
9.972,80
13.992,15
8.853,01
0,00
32.817,96

Projeto Lutando pela Inclusão
Material Esportivo
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Recursos Humanos
Total – Projeto Lutando pela Inclusão

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6

Projeto Educando
Material Administrativo
Recursos Humanos
Total – Projeto Palavra Viva

0,00
0,00
0,00

DESPESA TOTAL

32.817,96

RECEITA TOTAL

28.634,56

DESPESA TOTAL

32.817,96

SALDO DO ANO

- 4.183,40

Projetos
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Total de Alunos

57

Total de Despesas (R$)

32.817,96

Custo Mensal (R$)

2.734,83

Custo Anual por Aluno (R$)

575,75

Custo Mensal por Aluno (R$)

47,98

6 – PLANEJAMENTO PARA 2015
Nossos objetivos para 2015 são os seguintes:
- Elaborar o planejamento estratégico do Instituto Superar;
- Melhorar a captação de recursos, ampliando a rede de doadores pessoas físicas
e conseguindo recursos também junto a pessoas jurídicas;
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- Redefinir a metodologia de trabalho da equipe social do projeto Lutando pela
Inclusão, buscando ainda ampliar essa equipe, que deverá contar com profissionais das
áreas de psicologia, pedagogia e assistência social.

Brasília, 12 de janeiro de 2015

Instituto Superar
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