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INSTITUTO SUPERAR 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

Exercício 2010 

 

Senhores associados, 

A Diretoria do Instituto Superar apresenta o relatório das principais 

atividades realizadas no exercício social de 2010. 

  Começamos pelo cronograma de atividades do ano: 

 

1 – Cronograma de atividades de 2010 

 

� Janeiro de 2010 

- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal do Instituto manifestando-se 

favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados 

pela Diretoria no ano de 2009. 

- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o 

demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2009. 

 

� Março de 2010 

- Retorno das aulas dos projetos Marc Romano e Lutando pela Inclusão após o 

recesso de final de ano. Mantidos os mesmos dias, horários e locais das atividades. 
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- Uma colaboradora doou ovos de páscoa para os alunos do projeto Lutando 

pela Inclusão, que receberam a lembrança em comemoração ao feriado. 

 

� Abril de 2010 

- Realizado campeonato interno entre os alunos do projeto Lutando pela 

Inclusão, com alguns convidados de outras academias. 

 

� Maio de 2010 

- Estréia do ex-aluno do projeto Lutando pela Inclusão, Ismael Lucas, como 

professor da turma I. 

- Celebramos contrato de prestação de serviço com a empresa 7 Pontos para 

reformulação do site do Instituto Superar. 

 

� Junho de 2010 

- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão no Campeonato 

Centro-Oeste de Jiu-Jitsu. 

 

� Agosto de 2010 

- Início da terceira turma do projeto Lutando pela Inclusão, no Centro de Ensino 

Fundamental I da Vila Estrutural. 

 

� Setembro de 2010 
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- Realização de novo campeonato interno entre os alunos do projeto Lutando 

pela Inclusão e convidados. 

 

� Outubro de 2010 

- Aula conjunta entre os alunos do projeto Lutando pela Inclusão para 

comemorar o dia da criança. 

 

� Dezembro de 2010 

 - Participação dos alunos do projeto Marc Romano na IV Copa América de Jiu-

Jitsu. 

- Iniciado o período de recesso de final de ano para todas as turmas dos 

projetos.  

 

 

2 – Comentários 

O ano de 2010 representou um marco importante para a atuação do Instituto 

Superar em Brasília. Desde o início de nossas atividades no Distrito Federal 

buscávamos a atuação na Vila Estrutural, uma comunidade com sérios problemas 

sociais e onde acreditávamos que realmente nossos projetos pudessem fazer diferença. 

No entanto, apesar das diversas tentativas, ainda não tínhamos conseguido esse 

objetivo até que em agosto de 2010 iniciamos as atividades da turma III do projeto 

Lutando pela Inclusão, no Centro de Ensino Fundamental I da Vila Estrutural. O 

material necessário para as aulas (tatame móvel e kimonos) foi doado por uma 

empresa parceira. 
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Começamos as aulas com oito alunos e combinamos com a diretora da escola 

que os demais participantes seriam indicados por ela. Ocorre que ao longo dos meses a 

diretoria não fez o combinado e a turma praticamente se arrastou durante o ano, com 

três a cinco alunos na maioria das aulas. 

Outros dois acontecimentos importantes do ano se deram no mês de maio: o 

inicio da atuação do ex-aluno do projeto Lutando pela Inclusão, Ismael Lucas, como 

professor da turma I e a celebração de contrato com a empresa 7 Pontos para 

reformulação do site do Instituto Superar. 

Ismael foi um dos primeiros alunos do projeto Lutando pela Inclusão e já no 

primeiro ano começou a treinar na academia Fit 21 através de uma bolsa conseguida 

pela coordenação. Ao longo dos dois anos seguintes manteve o interesse e 

compromisso com o projeto, até que em agosto de 2010 teve a oportunidade de 

assumir as aulas da turma I como professor voluntário. Apesar da pouca idade, o ex-

aluno mostrou compromisso com a função e foi uma grata surpresa, motivo pelo qual 

será mantido como professor em 2011. 

Contrastando com a surpresa positiva da atuação de Ismael como professor, 

fomos surpreendidos negativamente com a contratação da empresa 7 Pontos para 

reformular o nosso site. A promessa da empresa era a de que concluiria o serviço em 

até duas semanas, porém até o final de 2010 o site ainda se arrastava, sem nenhuma 

previsão de quando ficaria pronto.  

 

 

3 – Planejamento para 2011 

Nossa principal prioridade para o ano de 2011 é investir na turma III do 

projeto Lutando pela Inclusão, consolidando a turma e ampliando as ações na Vila 

Estrutural. Em relatório apresentado à Diretoria do Instituto Superar a coordenação do 
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projeto assumiu que errou ao deixar a divulgação das aulas a cargo da Direção da 

escola e em 2011 fará essa divulgação por conta própria, dentro da escola e até mesmo 

fora, junto às associações de moradores.  

Dedicaremo-nos ainda a concluir a reformulação do nosso site, pressionando a 

empresa para que termine o serviço ou rescindindo o contrato. Isso será feito já no mês 

de janeiro. 

Por fim, providenciaremos a atualização do cadastro do Instituto Superar junto 

ao Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal, buscando a captação de recursos 

para as atividades.   

 

 

Brasília, 10 de janeiro de 2011 

 

 

Instituto Superar 
 

 
 

 

 

 

 


