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O INSTITUTO SUPERAR
Criado no ano de 2007, o Instituto Superar é uma organização sem fins
lucrativos que busca educar crianças e adolescentes, através de atividades esportivas
e pedagógicas.
A proposta é utilizar o esporte como ferramenta para transmitir aos atendidos
uma série de valores que são usados no seu dia-a-dia, tais como: disciplina,
autonomia, responsabilidade, autoestima, tolerância à frustração, controle da
agressividade, capacidade de interação social e superação de obstáculos.
Paralelamente, são oferecidas aulas de reforço escolar em diversas disciplinas,
com foco no desenvolvimento de conhecimentos e competências, buscando
capacitar os alunos para a vida adulta.
Além das aulas gratuitas, é disponibilizado ainda o acompanhamento
individualizado de cada atendido, feito por uma equipe social.

Missão:
Promover a educação de crianças e adolescentes, moradores de comunidades
de baixa renda, através de atividades esportivas e pedagógicas, fornecendo ainda
acompanhamento familiar, escolar e profissional individualizado.

Visão:
Tornar-se a principal referencia do terceiro setor, na área de esportes, do
Distrito Federal.

Valores:
Ética, seriedade e transparência.
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NOSSOS PROJETOS
Lutando pela Inclusão:
Aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes moradores da Cidade
Estrutural – Brasília/DF.
São atendidos cerca de 50 jovens, com idade entre 7 e 17 anos, sendo
condição obrigatória que estejam matriculados e frequentando as aulas nas escolas
da rede pública de ensino.
Foco no esporte educacional, utilizado como ferramenta para a transmissão de
princípios e valores. As aulas são conjugadas com palestras sobre temas diversos,
ligados ao Jiu-Jitsu (origem, filosofia e regras) e também à área da saúde (nutrição,
drogas, sexo e higiene bucal).
A equipe do projeto é composta por seis voluntários, sendo os kimonos e
faixas fornecidos gratuitamente aos atendidos. As aulas acontecem no Espaço
Superar, centro de atividades do Instituto Superar localizado na: Quadra 01 –
Conjunto 05 – Lote 01 – Setor Oeste – Cidade Estrutural – Brasília/DF.

Educando:
Aulas gratuitas de reforço escolar, nas disciplinas de Português, Matemática,
História e Física, para os alunos já matriculados no projeto Lutando pela Inclusão. É
obrigatória a participação dos alunos em todas as atividades.
Através do projeto Educando são transmitidos aos alunos uma série de
conhecimentos práticos e contextualizados, que podem ser usados por eles em seu
dia-a-dia. Busca-se o desenvolvimento de seu senso critico e a capacidade de
transformarem o mundo à sua volta.
A equipe é composta por sete voluntários, que se revezam nas aulas. As
atividades também acontecem no Espaço Superar e todo o material escolar é
fornecido gratuitamente.
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PALAVRA DO DIRETOR
O ano de 2017 foi bem especial para o Instituto Superar. Muitas visitas legais,
novas parcerias, aumento do nosso quadro de voluntários e de doadores recorrentes,
mudança para um novo centro de atividades, sucesso total na segunda edição da
Feijoada do Superar... Enfim, um ano para guardar na memória.
Começamos 2017 celebrando uma nova parceria com a Fundação Pedro Jorge,
que forneceu material escolar para o projeto Educando e disponibilizou uma sala
para a realização das atividades. Depois vieram as parcerias com o escritório de
advocacia Costa e Marques, para prestação de assessoria gratuita ao Instituto
Superar e também com a clínica de nutrição Nutrindo o Conhecimento, que ministrou
palestras e iniciou o acompanhamento nutricional dos alunos.
Em Julho contratamos uma agência de design gráfico para reformular a nossa
identidade visual, quando modernizamos a nossa logomarca e melhoramos também
várias peças de comunicação. Ainda resta uma parte do trabalho para ser concluída,
inclusive com a mudança deste modelo de relatório anual e esperamos terminar tudo
até o final de 2018.
No segundo semestre tivemos duas visitas especiais, dos lutadores Bob Sapp e
Rani Yahya, que mostraram algumas técnicas de luta e conversaram com os alunos
sobre sua trajetória de vida. Eventos super importantes, tanto para os nossos atletas,
quanto para a divulgação e visibilidade do Instituto Superar.
Também tivemos a mudança para um novo centro de atividades, mais amplo,
mais bem localizado e com uma estrutura bem superior à anterior. Para fazer a
reforma, organizamos a segunda edição da Feijoada do Superar, que aconteceu no
final de Outubro e teve um ótimo retorno financeiro. Captamos o valor que
precisávamos e as obras tiveram início em Dezembro, com previsão de encerramento
em Fevereiro de 2018.
Vale destacar, ainda, a apresentação do projeto Lutando pela Inclusão no
Ministério do Esporte, para aprovação pela Lei de Incentivo ao Esporte. Com isso,
poderemos receber recursos incentivados de empresas e então começar a remunerar
nossa equipe social e de professores. Um passo grande rumo à profissionalização e ao
aumento do impacto social das nossas ações.
Em 2018 vem muito mais por aí!
Marcelo Pinheiro
Diretor-Presidente do Instituto Superar
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2017 EM NÚMEROS

Equipe: 13 voluntários
Parcerias: 05
Atendidos: 48
Doadores recorrentes (mensais): 64
Aulas dadas: 279 no total
 Jiu-Jitsu: 252
 Matemática: 08
 Português: 06
 História: 08
 Física: 05
Participação em campeonatos: 04
 Medalhas: 29
Cerimônias de graduação: 02
 Graus entregues: 68
 Faixas trocadas: 11
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RETROSPECTIVA DE 2017
Março de 2017
- Reunião da equipe pedagógica do projeto Educando para planejamento do
ano. Ficou definido que as atividades seriam mantidas aos sábados, para os alunos
com mais de quatorze anos de idade e que seriam intercaladas aulas de português e
matemática.
- Doze alunos do projeto Lutando pela Inclusão participaram do "Campeonato
Kids de Jiu-Jitsu", realizado na quadra 214 Norte - Brasília.
- Reinício das atividades do projeto Educando, após o recesso de final de ano.
A primeira aula foi de matemática e tivemos a presença de 08 alunos.

Maio de 2017
- Celebrada parceria com a Fundação Pedro Jorge, para fornecimento de
material escolar para os alunos do projeto Educando. Ficou combinada também a
disponibilização de uma sala de aula para a realização das atividades.

Junho de 2017
- Realização da graduação semestral dos alunos do projeto Lutando pela
Inclusão, com entrega de graus e faixas para aqueles que tiveram boa frequência, boa
pontualidade e bom comportamento no semestre.

Julho de 2017
- Contratação de uma agência de design gráfico para modernização da
logomarca do Instituto Superar e também para a criação da nossa identidade visual,
com o aprimoramento de várias peças de comunicação.
- Reunião na agência digital 7 Pontos, nossa parceira, para tratar da
reformulação do site do Instituto Superar, de forma a alinhá-lo com a nova
identidade visual.
- Visita do lutador de MMA americano Bob Sapp, que conversou com os alunos
sobre sua trajetória de vida e seus quinze anos de carreira.
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- Reunião da equipe do projeto Educando, para avaliar o semestre e programar
o restante do ano.

Agosto de 2017
- Mudança para um novo centro de atividades, maior e mais confortável do
que o anterior. Novo endereço: Quadra 01 – Conjunto 05 – Lote 01 – Setor Oeste –
Cidade Estrutural – Brasília/DF.
- Apresentação do projeto Lutando pela Inclusão ao Ministério do Esporte,
para adequação à Lei de Incentivo ao Esporte. Com a aprovação, será possível o
recebimento de doações incentivadas de empresas privadas, que poderão descontar
do Imposto de Renda o valor doado.
- Celebrada parceria com o escritório de advocacia Costa e Marques, para
prestação gratuita do serviço de assessoria jurídica para o Instituto Superar.

Setembro de 2017
- Celebrada parceria com a clínica de nutrição Nutrindo o Conhecimento, para
a realização de palestras e acompanhamento nutricional dos nossos alunos.

Outubro de 2017
- Evento de dia das crianças realizado no nosso centro de atividades, que
contou com brincadeiras, lanche e distribuição de presentes para os alunos.
- Segunda edição da Feijoada do Superar, evento de captação de recursos e
divulgação do Instituto Superar. Todo o valor arrecadado foi destinado à reforma do
novo centro de atividades.

Novembro de 2017
- Participação de dezessete alunos do projeto Lutando pela Inclusão em dois
campeonatos de Jiu-Jitsu: 2ª Campeonato Kids de Jiu-Jitsu, realizado na Academia de
Lutas 5 Rounds e Copa Uniceub de Jiu-Jitsu, realizado no ginásio da faculdade
Uniceub.
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- Graduação de final de ano dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão.

Dezembro de 2017
- Visita do lutador Rani Yahya, que mostrou algumas técnicas de luta para os
nossos alunos e depois contou um pouco sobre a sua trajetória no esporte.
- Início da reforma no novo centro de atividades.
- Palestra sobre saúde bucal com a dentista Ana Luiza Pelegrinelli, que explicou
como cuidar dos dentes e ainda tirou várias dúvidas da turma.
- Gravação de matéria sobre o Instituto Superar com o SBT Brasília.
- Comemoração de natal dos nossos alunos, com lanche e entrega de
presentes.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta

6.750,00

Doações – Cartão de Crédito

15.580,00

Doações – Boleto Bancário

15.284,40

Parcerias

0,00

Aplicações Financeiras

56,29

Eventos de Captação de Recursos

14.334,45

RECEITA TOTAL

52.005,14

DESPESA

VALOR (R$)

Instituto Superar

Material Administrativo

330,78

Despesas Administrativas

18.738,64

Aplicações Financeiras

5.000,00
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Prestação de serviços + encargos

18.845,98

Recursos Humanos

0,00

Total – Instituto Superar

42.915,40

Projeto Lutando pela Inclusão

Material Esportivo

0,00

Material Administrativo

0,00

Despesas Administrativas

0,00

Recursos Humanos

0,00

Total – Projeto Lutando pela Inclusão

0,00

Projeto Educando

Material Administrativo

0,00

Recursos Humanos

0,00

Total – Projeto Educando

0,00

DESPESA TOTAL

42.915,40

RECEITA TOTAL

52.005,14

DESPESA TOTAL

42.915,40
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SALDO DO ANO

9.089,74

Projetos

02

Total de Alunos

48

Total de Despesas (R$)

42.915,40

Custo Mensal (R$)

3.576,28

Custo Anual por Aluno (R$)

894,07

Custo Mensal por Aluno (R$)

74,51
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PLANEJAMENTO PARA 2018
Foram estabelecidas pela Diretoria as seguintes metas para o ano de 2018:
- Conclusão das obras e inauguração do Espaço Superar, nosso novo centro de
atividades;
- Aumento do número de professores voluntários do projeto Educando;
- Aprovação do projeto Lutando pela Inclusão pela Lei de Incentivo ao Esporte
e captação de recursos para remuneração da equipe de trabalho;
- Realização da terceira edição da Feijoada do Superar.
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CONTATOS
Centro de Atividades:
Quadra 01 – Conjunto 05 – Lote 01 – Setor Oeste – Cidade Estrutural – Brasília/DF –
CEP: 71.255-525

Telefone:
(61) 99872-2526

E-mail:
contato@institutosuperar.org.br

Site:
www.institutosuperar.org.br

Redes Sociais:
https://pt-br.facebook.com/InstitutoSuperar.org.br
https://www.instagram.com/institutosuperardf/
https://twitter.com/in_superar
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