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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, compromisso social e transparência.

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.

PALAVRA DO DIRETOR
Tivemos um ano de 2018 bem importante para a profissionalização das
atividades do Instituto Superar. Em Junho contratamos nosso primeiro
profissional de captação de recursos, com a função específica de buscar novas
parcerias e doadores. Até então essa atividade vinha sendo realizada pela
Diretoria ou por voluntários, o que atrapalhava muito os resultados. Com a
contratação de uma pessoa exclusivamente para a função, pretendemos
ampliar nossas fontes de receita, o que vai garantir sustentabilidade e a
ampliação das nossas atividades.
Em setembro tivemos a aprovação do projeto Lutando pela Inclusão pela
Lei de Incentivo ao Esporte, que já tramitava no Ministério do Esporte desde
agosto de 2017. Com isso, ficamos autorizados a receber doações incentivadas
de empresas, o que na prática significa que a empresa pode doar para o
Instituto Superar e depois debitar esse valor na sua declaração de Imposto de
Renda. Foi um grande impulso no trabalho do nosso captador de recursos, que
passou a trabalhar com a principal meta de chegar ao valor de R$ 231.000,00,
necessário para executar o projeto.
Foram meses de muitos contatos, muitas visitas e de um grande
aprendizado: captar recursos é bem mais difícil do que a gente imaginava.
Terminamos 2018 com muitos contatos, boas perspectivas para 2019, mas sem
bater a nossa meta. É nessas horas que a persistência faz a diferença: mexemos
na equipe, revisamos a estratégia e partimos com tudo para o ano que está
começando. Que venha 2019!
Marcelo Pinheiro
Diretor-Presidente do Instituto Superar

2018 EM NÚMEROS

Equipe: 12 voluntários
Parcerias: 04
Atendidos: 62
Doadores recorrentes (mensais): 63
Aulas dadas: 583 no total
 Jiu-Jitsu: 468
 Matemática: 25
 Português: 39
 História: 39
 Introdução ao Direito: 12
Participação em campeonatos de Jiu-Jitsu: 07
 Alunos inscritos: 36
 Medalhas: 25
Cerimônias de graduação das turmas de Jiu-Jitsu: 02
 Graus entregues: 39
 Faixas trocadas: 07
Confraternizações dos alunos: 01
Eventos de captação de recursos: 03

RETROSPECTIVA DE 2018
Janeiro de 2018
- Reunião da equipe social do Instituto Superar, formada por uma
psicóloga, um pedagogo e duas assistentes sociais, para definição do plano de
trabalho de 2018.

Fevereiro de 2018
- Reunião da equipe do projeto Educando, para montar o plano de
trabalho do ano. Serão oferecidas aulas de: Português, Matemática, História e
Noções de Direito.
- Início das aulas do projeto Educando em 21/02/18.

Março de 2018
- Realização de um bazar de captação de recursos, com venda de roupas
e calçados recebidos como doações. O evento aconteceu no prédio da
Procuradoria da Fazenda Nacional – DF e conseguimos arrecadar R$ 1.474,90.
- Nova visita do lutador de MMA Rani Yahya, um dos padrinhos do
projeto Lutando pela Inclusão.

Abril de 2018
- Participação de dois alunos do Instituto Superar na 2ª Edição do
International Grappling, campeonato de Jiu-Jitsu realizado no Ginásio do Cave Guará/DF. Nossa equipe conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze.
- Inauguração do novo centro de atividades do Instituto Superar: o
Espaço Superar. Foi realizada uma cerimônia de inauguração, com a presença
dos colaboradores do Instituto, alunos e seus familiares.

Maio de 2018

- Visita do lutador de MMA Paulo Thiago (“Caveira”), que mostrou
algumas técnicas de Jiu-Jitsu e conversou um pouco com os alunos do Instituto.

Junho de 2018
- No dia 06.06.18 tivemos o início das atividades da nova captadora de
recursos do Instituto Superar. Ao longo do ano fomos estruturando e
profissionalizando o nosso Departamento de Captação de Recursos.
- Participação de cinco atletas do Instituto Superar na Copa Oxigênio de
Jiu-Jitsu, realizada no Ginásio de Esportes do IFB – Gama/DF. Nossa equipe
conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata.

Julho de 2018
- Participação de quatro alunos do Instituto Superar no Campeonato
Centro Oeste de Jiu-Jitsu, organizado pela FBMMA e realizado no Ginásio de
Esportes da Candangolândia/DF. Nossa equipe conquistou três medalhas de
ouro e uma de prata.

Agosto de 2018
- Lançamento do novo site do Instituto Superar, que foi reformulado para
ficar mais ágil e moderno.
- Cerimônia de graduação semestral das turmas de Jiu-Jitsu do projeto
Lutando pela Inclusão. Foram entregues: vinte e um graus, três faixas cinzas,
uma faixa azul e duas faixas pretas.

Setembro de 2018
- Realização da terceira edição da nossa feijoada anual, rebatizada de
“Superasamba”. O evento aconteceu no salão de festas do clube da Adepol,
localizado no Lago Sul de Brasília/DF, tendo como objetivos: a divulgação das

atividades do Instituto Superar e a captação de recursos para as nossas
atividades.
- No dia 20.09.18 foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação do
Projeto Lutando pela Inclusão pela lei de incentivo ao Esporte. Com isso, o
Instituto Superar foi autorizado a receber doações incentivadas de pessoas
jurídicas, descontando o valor doado na sua declaração de Imposto de Renda.

Novembro de 2018
- No dia 24.11.18 os alunos do Instituto Superar participaram da Copa
Uniceub de Jiu-Jitsu, conquistando um total de 18 medalhas.

Dezembro de 2018
- Realização da segunda graduação semestral das turmas de Jiu-Jitsu de
2018, com entrega de 22 graus e uma faixa preta.
- Realização da confraternização de final de ano dos alunos do Instituto
Superar. Foram 54 participantes, que passaram o dia em uma chácara, com
almoço, piscina e futebol.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta

3.982,03

Doações – Cartão de Crédito

25.740,90

Doações – Boleto Bancário

16.013,70

Parcerias

4.420,00

Eventos de Captação de Recursos

16.129,60

RECEITA TOTAL

66.286,23

DESPESA

VALOR (R$)

Instituto Superar

Material Administrativo

0,00

Despesas Administrativas

15.616,70

Prestação de Serviços + Encargos

41.852,18

Compras Diversas

7.153,92

Recursos Humanos

0,00

Total – Instituto Superar

64.622,80

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

Material Escolar

184,41

Recursos Humanos

0,00

Total – Projeto Educando

0,00

DESPESA TOTAL

64.807,21

RECEITA TOTAL

66.286,23

DESPESA TOTAL

64.807,21

SALDO DO ANO

1.479,02

Projetos

02

Total de Alunos

54

Total de Despesas (R$)

64.807,21

Custo Mensal (R$)

5.400,60

Custo Anual por Aluno (R$)

1.200,13

Custo Mensal por Aluno (R$)

100,01

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa

Valor Investido

% da Carteira

Títulos Públicos

16.748,53

34,54%

Títulos Privados

16.183,78

33,37%

Fundos de Renda Fixa

10.285,09

21,21%

Renda Variável

Valor Investido

% da Carteira

Ações

2.591,40

5,34%

Fundos Imobiliários

2.684,04

5,53%

Fundos Cambiais

0,00

0,00%

TOTAL

R$ 48.492,84

100%

PLANEJAMENTO PARA 2019
Foram estabelecidas pela Diretoria as seguintes metas para o ano de
2019:
- Captação dos recursos necessários para executar o projeto Lutando pela
Inclusão por meio da Lei de Incentivo ao Esporte;
- Consolidação do trabalho do departamento de captação de recursos;
- Realização da II Copa Instituto Superar de Jiu-Jitsu;
- Realização da quarta edição da Feijoada do Superar.

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

