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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 80 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 e 
Matemática, 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 

 

Começamos 2021 ainda no meio da pandemia do Coronavírus e com a 
certeza de quem o problema era maior do que tínhamos imaginado lá no início 
de 2020. Comércio fechado, fronteiras fechadas e a expectativa de que, com a 
chegada das primeiras vacinas, a vida começaria a voltar ao normal. 

O cenário foi clareando e, finalmente, no mês de agosto conseguimos 
retornar às atividades. Ainda de máscara no rosto e com uma série de restrições, 
mas finalmente reabrimos as portas. Decidimos, naquele primeiro momento, 
retomar apenas as aulas de Jiu-Jitsu e deixar o reforço escolar para 2022, quando 
o cenário estivesse mais claro. 

Com o mundo se normalizando, a captação de recursos ficou mais 
simples e conseguimos dois novos patrocinadores: Cooperativa Sicred e Machado 
Meyer Advocacia. Ambos fizeram doações pela Lei de Incentivo ao Esporte e 
fechamos o ano com parte do valor que precisamos para a execução do projeto 
Lutando pela Inclusão.  

Ainda não atingimos o nosso objetivo de captação, mas já tivemos um 
ano bem melhor do que o anterior. Nossa expectativa é de que em 2022 a gente 
finalmente consiga captar todo o valor do projeto e possa iniciar a sua execução, 
com toda a equipe devidamente remunerada. 

Por causa da pandemia, 2021 foi mais um ano em que não 
conseguimos realizar a nossa feijoada anual de captação de recursos, mas espero 
que em 2022 a gente consiga retomar o evento. 

Resumindo: 2021 foi mais um ano desafiador, mas bem melhor do que 
2020. Estamos muito felizes de finalmente retomar as nossas atividades e 
confiantes de que teremos um ano de 2022 melhor ainda. 

 

                                                               

Marcelo Pinheiro (Diretor-Presidente do Instituto Superar) 

 

 

 

 

 

 



 
2021 EM NÚMEROS 

 

 

Equipe: 06 voluntários 

Parcerias: 04 

Atendidos: 80 

Doadores recorrentes (mensais): 45 

 

Aulas dadas: 103 no total 

➢ Jiu-Jitsu: 103 

➢ História: 00 

➢ Português: 00 

➢ Matemática: 00 

➢ Inglês: 00 

 

Participação em campeonatos de Jiu-Jitsu: 03 

➢ Alunos inscritos: 27 

➢ Medalhas: 23 

 

Cerimônias de graduação das turmas de Jiu-Jitsu: 01 

➢ Graus entregues: 46 

➢ Faixas entregues: 29 

 

Atendimentos da equipe social: 03 

➢ Em grupo: 00 

➢ Individuais: 03 

 

Confraternizações dos alunos: 00 

Eventos de captação de recursos: 00 

 



 
 

RETROSPECTIVA DE 2021 

 

Agosto de 2021 

- Reabertura do Espaço Superar após o início da pandemia e reinício das 
aulas de Jiu-Jitsu do projeto Lutando pela Inclusão. 

- Participação dos alunos no Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu 2021 
da IBJJ. 

 

 

Setembro de 2021 

- Participação dos alunos no Winter Cup BJJ Pro, campeonato de Jiu-Jitsu 
realizado no Ginásio de Esportes do Cruzeiro/DF. 

 

 

Novembro de 2021 

- Participação dos alunos no Campeonato Centro Oeste de Jiu-Jitsu, 
realizado no Ginásio de Esportes do Cruzeiro/DF. 

 

 

Dezembro de 2021 

- Realização da nossa graduação semestral, a primeira desde o início da 
pandemia em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 2021 

 

 

RECEITAS 

 

 

VALOR (R$) 

 

Doações – Trackmob 31.090,00 

Doações – Paypal 10.118,45 

Doações – PagSeguro 0,00 

Doações – Itaú 4.998,70 

Campanhas 0,00 

Resgate – Conta de Investimentos 15.728,30 

 

TOTAL DE RECEITAS 

 

 

61.935,45 

 

 

 

 

DESPESAS 

 

 

VALOR (R$) 

 

Instituto Superar 

 

Material Administrativo 0,00 

Despesas Administrativas 18.705,53 



 

Aplicações Financeiras 0,00 

Prestação de Serviços 43.936,29 

Compras Diversas 0,00 

Recursos Humanos 0,00 

Total – Instituto Superar 62.641,82 

 

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 0,00 

Recursos Humanos 0,00 

Total – Projeto Educando 0,00 

 

TOTAL DE DESPESAS 

 

62.641,82 

 

 



 
 

 

TOTAL DE RECEITAS 

 

61.935,45 

TOTAL DE DESPESAS 

 

62.641,82 

 

SALDO DO ANO - 706,37 

 

 

 

 

Projetos 02 

 

Total de Alunos 80 

 

Total de Despesas (R$) 62.641,82 

 

Custo Mensal (R$) 5.220,15 

 

Custo Anual por Aluno (R$) 783,02 

 

Custo Mensal por Aluno (R$) 65,25 

 

 

 

 



 
 

 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

 

Renda Fixa Valor Investido % da Carteira 

Títulos Públicos 11.237,69 27,07% 

Títulos Privados 9.729,08 23,44% 

Fundos de Renda Fixa 5.519,74 13,30% 

Fundos de Ações 6.179,43 14,89% 

Fundos Multimercado 6.197,88 14,93% 

Fundos Imobiliários 2.650,57 6,38% 

Saldo em Caixa 0,00 0,00% 

TOTAL R$ 41.514,39 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANEJAMENTO PARA 2022 

 

Foram estabelecidas pela Diretoria as seguintes metas para o ano de 2022: 

- Captação de todo o valor necessário para início em 2023 do projeto 
Lutando pela Inclusão pela Lei de Incentivo ao Esporte; 

- Realização da quinta 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) 98173-0541 

 

 

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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