PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: Federação de Wushu do Distrito Federal
Nome Fantasia: Federação de Wushu do Distrito Federal - FWDF
CNPJ: 12.562.472/0001-17

Endereço: SHCN QD 306 BL C

Complemento: LOJA 16

Bairro/Cidade: ASA NORTE

Telefone: 61 3045-4199

Telefone: 61 99862-3343

E-mail: diretoria.fwdf@gmail.com

CEP: 70745-530
Telefone:

Site/Redes Sociais: www.fwdf.org.br
www.instagram.com/federacaowushudf
www.facebook.com/federacaowushudf

Responsável da OSC (Dirigente): Aglênio Alves Rodrigues
CPF: 963.044.721-53

RG/Órgão Expedidor: 2133090 SESPDS DF

Telefone do Dirigente: 61 99862-3343

Endereço do Dirigente: Qd 34, Conj. Q, 13, Vila São José, Brazlândia, Brasília-DF

CEP: 72734-000

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Aglênio Alves Rodrigues
Função na parceria: Preposto / Presidente da FWDF
RG: 2133090

Órgão Expedidor: SESPDS DF

Telefone Fixo: 61 3045-4199

CPF: 963.044.721-53

Telefone Celular: 61 99862 3343

E-Mail do Responsável: diretoria.fwdf@gmail.com / aglenior@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
A Federação de Wushu do Distrito Federal (FWDF) é uma associação civil de direito privado sem
fins lucrativos de caráter esportivo (OSC) e reputação ilibada, fundada em 2010 que trabalha no
desenvolvimento e promoção das Artes Marciais e Cultura Chinesa no Distrito Federal e Regiões
Administrativas do DF.
É filiada à Confederação Brasileira de Kung Fu/Wushu (CBKW) e à International Wushu
Federation (IWF) que controla o Wushu no mundo com sede em Beijing, China, e que hoje conta com 148
países membros. É também certificada como uma entidade do Sistema Nacional do Desporto - SND, apta a
receber recursos públicos de acordo com a Lei Federal 9.615/1998 e Portaria 115/2018 do Ministério do
Esporte.
A Federação de Wushu do Distrito Federal tem como missão fortalecer a modalidade por meio
de formação e regularização dos professores, padronização dos currículos, investimento em infraestrutura e
no apoio a projetos esportivos e sociais que investem na formação de atletas de categoria de base. Busca
fomentar a prática da modalidade no DF de forma inclusiva no esporte educacional e na participação
espontânea e estimulada, além de impulsionar a realização das atividades de formação, normatização e
incentivo dos atletas de alto rendimento.
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Em seu âmbito de atuação, a FWDF tem como visão a congregação das inúmeras escolas de
Wushu no Distrito Federal e Regiões Administrativas (Plano Piloto, Ceilândia, Brazlândia, Gama, Sobradinho,
Paranoá, Guará, Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro,
Águas Claras, Arniqueiras, Candangolândia, Fercal, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, Planaltina, Santa Maria,
São Sebastião, Cidade Estrutural, SIA, Sudoeste, Octogonal, Varjão, Vicente Pires, Jardim Botânico, Itapoã, Sol
Nascente) para ampliação do conhecimento das atividades da modalidade e implementação dos valores da
categoria como o respeito, a renovação e a disciplina.
A Federação realiza atividades de fomento e incentivo da prática desportiva, contribuindo para
o progresso técnico dos praticantes, além de promoção de políticas públicas de apoio ao esporte, estímulo
de participações em competições de níveis nacional e internacionais e a difusão dos eventos esportivos e
culturais da modalidade. Nos últimos anos realizou as seguintes ações:
• V Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2015;
• VI Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2016;
• I Campeonato Universitário de Kung Fu Wushu 2016:
• XXVII Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu 2016;
• VII Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2017;
• II Campeonato Universitário de Kung Fu Wushu 2017;
• VII Campeonato Mundial Júnior de Wushu 2018;
• I Brasília Open de Wushu - Brasília 2018;
• 7th World Junior Wushu - Campeonato Mundial de Wushu Júnior;
Com a participação de 45 países, realizado em conjunto com a CBKW e parceria da Secretaria de Esporte
do DF (através de fomento de R$ 1,1mi)
• VIII Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2018;
Realizado com exclusividade pela FWDF.
• III Campeonato Universitário de Kung Fu Wushu 2019;
Realizado com exclusividade pela FWDF.
• IX Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2019;
Realizado com exclusividade pela FWDF.
• IV Campeonato Universitário de Kung Fu Wushu 2019;
Realizado com exclusividade pela FWDF.
• Open Brasília de Kung Fu Wushu 2021;
Realizado em parceria com a Secretaria Nacional do Esporte, do Ministério da Cidadania.
• XXXI Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu 2021.
Realizado em parceria com a Secretaria de Esporte do DF (através de fomento de R$ 639mil).
Ressalta-se que vários dos projetos relatados são compatíveis e até superiores em similaridade
ao objeto do presente Plano de Trabalho, em especial nos aspectos de porte, abrangência, público,
regulamentos, recursos, equipe de trabalho e demandas técnicas e de infraestrutura.
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Desenvolvimento da Modalidade de KungFu Wushu no Distrito Federal
Local de realização: Ginásio do Cruzeiro (a confirmar). End: SHCES Qd 811
-Cruzeiro, Brasília - DF, 70650-402
Período de execução:
10 de maio a 10 de junho de 2022
1ª etapa: 14 e 15 de maio de 2022
Período de realização do Evento:
2ª etapa: 04 de junho de 2022
Enquadramento: ( X ) participação ( ) educacional ( X ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 300 atletas e comissões técnicas (1ª etapa: 200 atletas e comissões
técnicas e 2ª etapa: 100 atletas e comissões técnicas)
Previsão de público indireto: 6.000 espectadores (1ª etapa: 3.000 espectadores e 2ª etapa: 3.000
espectadores)
Valor Total do Projeto: R$ 244.846,68 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e sessenta e oito centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 199.406,68 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e seis reais
e sessenta e seis centavos)
2.1 OBJETO DA PARCERIA
Realização do Desenvolvimento da Modalidade de KungFu Wushu no Distrito Federal
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O Kungfu Wushu, modalidade de origem chinesa e que é patrimônio cultural daquele país possui
enorme tradição e até hoje tem como princípios e valores: Disciplina, Ética e Superação. Associar a imagem
de apoio a estes valores, através do incentivo ao desenvolvimento da modalidade Kungfu Wushu em Brasília
e a promoção de um evento oficial de porte nacional, terão sem dúvidas um efeito muito positivo.
A realização ficará por conta da Federação de Wushu do Distrito Federal (FWDF), que tem como
missão fortalecer a modalidade por meio da regularização dos professores, padronização dos currículos,
investimento em infraestrutura e no apoio a projetos sociais que investem na formação de atletas de
categoria de base.
As etapas do presente Projeto correspondem a eventos de porte nacional, considerando que o
Campeonato Brasiliense ocorre anualmente desde 2010 (com exceção dos últimos dois anos), e pretende
retornar ao calendário brasileiro da modalidade. Os atletas do Distrito Federal já obtiveram índices de ocupar
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das vagas da Seleção Brasileira em torneios internacionais. A
Federação buscar perdurar e incrementar este índice através da realização de projetos com este.
A 1ª Etapa consiste na realização do Processo Seletivo dos atletas do Distrito Federal para a
disputa do Campeonado Brasiliense de KungFu Wushu 2022, que será a 2ª Etapa deste projeto, e também
para realizar a seletiva de composição para representar a Seleção Brasileira de Wushu, que disputará o 13º
Campeonato Pan-Americano de Wushu. Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada
na data prevista para 14 e 15 de maio de 2022, e contará com 300 atletas e comissões técnicas oriundos
principalmente do Distrito Federal, mas com possibilidade de participação de competidores de outros
estados brasileiros.
A 2ª Etapa será a realização em si do Campeonato Brasiliense de KungFu Wushu 2022, a se
realizar na data prevista de 04 de junho de 2022. Contará com aproximadamente 100 atletas e comissões
técnicas que se classificaram na etapa anterior, oriundos principalmente do Distrito Federal, mas com
possibilidade de competidores de outros estados brasileiros.
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O conjunto das etapas convergem num programa de incentivo à prática da modalidade do
KungFu Wushu no Distrito Federal, e mesmo se tratando de dois eventos intrínsecos entre si com intervalo
temporal entre suas duas etapas, demonstram um esforço da Federação de Wushu do Disitro Federal na
criação de um Projeto continuado de promoção da modalidade. Ressalta-se, no entanto, que o projeto não
incorre na previsão do § 4º do Artigo 30 da Portaria 98 de 13/03/2020. Portanto, não sendo caracterizado
como uma atividade contínua.
Com a realização do 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu em Brasília-DF, pretende-se
prospectar a participação presencial de 500 atletas originários do Distrito Federal e de aproximadamente 18
estados brasileiros, além da coordenação técnica e equipe de juízes
O impacto com a realização deste projeto será extremamente relevante para a promoção e
fomento da modalidade no Distrito Federal e na região, visto que a persistência da pandemia nos últimos 3
anos vinha impossibilitado a realização dos eventos tradicionais anuais. O apoio da Secretaria de Esporte e
Lazer do Distrito Federal é fundamental e proporcionará excelentes condições de competição aos atletas da
modalidade.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Distrito Federal tem uma longa tradição na prática de artes marciais chinesas. Ao longo de sua
própria história conseguiu contemplar os que buscavam saúde e bem-estar, filosofia de vida, competição de
alto rendimento ou doutrina marcial. As primeiras atividades em solo brasiliense datam de meados dos anos
1970 com a prática de Tai Chi Chuan e continuam sendo ministradas até hoje na Praça da Harmonia
Universal, localizada na quadra 105 da Asa Norte.
Hoje, o trabalho desenvolvido no Distrito Federal e região do Entorno é fruto do empenho de
todos os professores e praticantes ao longo dessa história e é diversificado e o interessado consegue
encontrar diferentes estilos/escolas onde em um mesmo local um treino mais voltado para saúde e bemestar ou como um atleta. Os campeonatos são realizados anualmente concorrendo vaga para competir no
Brasileiro.
A promoção das competições regionais realizadas pela Federação de Wushu do Distrito Federal
possui papel fomentador para a consistência do crescimento tanto das participações brasileiras nos
campeonatos internacionais quanto das participações dos representantes brasilienses nas disputas
nacionais.
A compatibilidade do projeto com as políticas públicas no Distrito Federal
Cumpre ressaltar que as atividades, como destacado anteriormente, são compatíveis com as
três vertentes da Lei Pelé (9.615/98): o desporto educacional, o esporte de participação e o esporte de
rendimento.
O público-alvo constitui-se essencialmente por 200 atletas e praticantes de Kung Fu Wushu do
Distrito Federal, com possibilidade de participação de atletas de outros estados. A estimativa de público
expectador é de 3.000 pessoas através das transmissões online.
A Federação de Wushu do Distrito Federal possui know-how de promoção e organização dos
campeonatos, tanto de nível local quanto nacionais e mundiais da modalidade. Porém, para quaisquer
etapas se faz necessária a contratação de serviços comuns de infraestruturas para apoio aos eventos. Captar
e gerir tais recursos e contratações é o fator determinante para o presente pleito.
4

O impacto na realização deste evento é relevante para a promoção e fomento da modalidade,
pois a repercussão de um evento desta magnitude atrai atenções de todo o público nacional. O apoio é
fundamental para proporcionar condições de competição aos atletas da modalidade. Trata-se de um dos
mais importantes eventos da modalidade.

2.4 OBJETIVO GERAL:
Implementar o Projeto de Desenvolvimento da Modalidade de KungFu Wushu no Distrito
Federal, através da realização de duas etapas para o Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022, sendo
a 1ª etapa o ‘Processo Seletivo para o Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022 e para a Seleção
Brasileira’ (Etapa 1), e a 2ª etapa o ‘Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022’ (Etapa 2). Para
aproximadamente 300 atletas e comissão técnica do Distrito Federal e de outros estados brasileiros, com a
participação das faixas etárias entre 15 e 60 anos, e com transmissão online das competições e
apresentações.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Viabilizar estrutura física, técnica, logística e de recursos humanos para proporcionar
condições de treinamento e competição em alto desempenho aos atletas;
• Voltar a realizar um dos eventos tradicionais calendário anual de ações da modalidade, o
Campeonato Brasiliense de KungFu Wushu, incentivando o retorno à prática do esporte
através de competições de alto nível;
• Dar visibilidade ao Distrito Federal para eventos de KungFu Wushu.
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS
METAS
Metas Qualitativas
Contratação de estrutura necessária
para a realização 1ª Etapa:
Processo Seletivo para o
Campeonato Brasilense de KungFu
Wushu 2022 e para a Seleção
Brasileira e 2ª Etapa:
Campeonato Brasilense de KungFu
Wushu 2022

Contratação de profissionais
responsáveis pela prestação de
serviços e áreas técnicas

Metas Quantitativas
Atingir o número de 230 atletas nas
duas etapas
Alcançar grande público ao divulgar

Indicador

Toda estrutura do evento

Produtor
Coordenação de produção
Diretor técnico
Coordenador de
comunicação
Árbitros
Indicador
Número de atletas inscritos.
Número de expectadores

Parâmetros para aferição de
cumprimento

Relatórios fotográficos
Notas Fiscais

Notas fiscais
Fotos

Parâmetros para aferição de
cumprimento
Ficha de inscrição
Relatório de Atletas
Relatórios de visualizações das
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e transmitir as competições.
Pretende-se obter um alcance de
pelo menos 3.000 visualizações nas
transmissões de cada uma das duas
etapas.

plataformas digitais de
veiculação/transmissão.

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
1ª Etapa:
Nome do Evento:

Desenvolvimento da Modalidade de KungFu Wushu no Distrito Federal

Descrição/Etapa:

1ª Etapa: Processo Seletivo para o Campeonato Brasilense de KungFu Wushu
2022 e para a Seleção Brasileira

Data do Evento:

14 e 15 de maio de 2022

Turno:

Matutino / Vespertino

10 de maio a 10 de junho de 2022

Turno:

Matutino / Vespertino

Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):
Local:

Ginásio do Cruzeiro. End: SHCES Qd 811, Cruzeiro, Brasília - DF, 70650-402
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
Disponíveis:
( x ) Ginásio
(...) Clube
(...) Espaço Privado Qual?____________ (...) Outro Qual?_______________
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 150 (atletas)

Indiretos: 50 (comissões
técnicas)

Total: 200

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
( x ) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
Categoria-Modalidade/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
( x ) Jovens (15 a 24 anos)
Conforme METODOLOGIA (item 2.7)
( x ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)
Conforme METODOLOGIA (item 2.7)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial
ou múltipla - inseridas na distribuição acima)
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
( x ) Pela internet. Especifique: Serão inscrições exclusivamente online.

Qtd.
60
140

2ª Etapa:
Nome do Evento:

Desenvolvimento da Modalidade de KungFu Wushu no Distrito Federal

Descrição/Etapa:

2ª Etapa: Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022

Data do Evento:

04 de junho de 2022

Turno:

Matutino / Vespertino
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Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):

10 de maio a 10 de junho de 2022

Turno:

Matutino / Vespertino

Ginásio do Cruzeiro (a confirmar). End: SHCES Qd 811, Cruzeiro, Brasília - DF,
70650-402
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
Disponíveis:
( x ) Ginásio
(...) Clube
(...) Espaço Privado Qual?____________ (...) Outro Qual?_______________
Quantidade de participantes neste evento
Local:

Diretos: 80 (atletas)

Indiretos: 20 (comissões
técnicas)

Total: 100

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
( x ) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
Categoria-Modalidade/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
( x ) Jovens (15 a 24 anos)
Conforme METODOLOGIA (item 2.7)
( x ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)
Conforme METODOLOGIA (item 2.7)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial
ou múltipla - inseridas na distribuição acima)
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
( x ) Pela internet. Especifique: Serão inscrições exclusivamente online.

Qtd.
30
70

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Inscrição:
230 atletas poderão se inscrever, com pelo menos 100 atletas do Distrito Federal através de
links que disponibilizados nas páginas das redes sociais da FWDF.
O Campeonato Brasiliense de Kung Fu Wushu 2022 é a competição distrital oficial promovida
pela Federação de Wushu do Distrito Federal com apoio da Confederação Brasileira de KungFu Wushu.
Será realizada em duas etapas, nas datas de 14 e 15 de maio de 2022 e 04 de junho de 2022,
ambas no Ginásio do Cruzeiro, equipamento público gerido pelo Governo do Distrito Federal.
10 e 12/05/2022: Pagamento de fornecedores, fazer a contratação de prestadores de serviços,
montagem das áreas de competições e apresentações, Chegada dos atletas e conferência das inscrições,
reconhecimento de área.
13/05/2022
Dia todo: Montagem das estruturas
Tarde: Aquecimentos e Treinos dos atletas nas áreas
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Tarde: Pesagem dos atletas
Noite: Reuniões com coordenadores técnicos e árbitros
14/05/2022
Manhã: Cerimônia de abertura às 8hs
Manhã: Sanda - Etapas classificatórias categorias leves das 09 às 11h
Manhã: Taolu - Etapas classificatórias 1ª bateria das 11 às 13h
Tarde: Sanda - Etapas seletivas categorias leves das 14 às 15h
Tarde: Sanda - Etapas seletivas categorias médias e pesadas das 15 às 17h
Tarde: Taolu - Etapas seletivas 2ª bateria das 15 às 17h
Tarde: 1ª etapa de premiações das 17 às 18h
Noite: Taolu - Etapas seletivas 3ª bateria das 18 às 19h
Noite: Sanda - Etapas seletivas finais categorias médias e pesadas das 19 às 21h
Noite: 2ª etapa de premiações das 21 às 21:30h e posterior encerramento.
15/05/2022
Matutino: Avaliação Técnica das 09 às 11 hrs
Vespertino e Noturno: Desmontagem das áreas e estruturas, limpeza do ginásio.
16/05 a 02/06/2022: Haverá novas inscrições, divulgação, postagens da 2ª etapa, pagamento de
fornecedores, contratação de prestadores de serviços, montagem das áreas de competições e
apresentações, chegada dos atletas, conferência das inscrições e reconhecimento de área.
03/06/2022
Dia todo: Chegada dos atletas e conferência das inscrições, reconhecimento de área
Dia todo: Montagem das estruturas e áreas de competições e apresentações
Tarde: Pesagem dos atletas
Noite: Reuniões com coordenadores técnicos e árbitros
04/06/2022
Manhã: Cerimônia de abertura as 8hs
Manhã: Sanda - Competições categorias leves das 09 às 11h
Manhã: Taolu - Apresentações 1ª bateria das 11 às 13h
Tarde: Sanda - Competições finais categorias leves das 14 às 15h
Tarde: Sanda - Competições categorias médias e pesadas das 15 às 17h
Tarde: Taolu - Apresentações 2ª bateria das 15 às 17h
Tarde: 1ª etapa de premiações das 17 às 18h
Noite: Taolu – Apresentações 3ª bateria das 18 às 19h
Noite: Sanda - Competições finais categorias médias e pesadas das 19 às 21h
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Noite: 2ª etapa de premiações das 21 às 21:30h e posterior encerramento.
05/06/2022
Dia todo: Desmontagem das áreas e estruturas, limpeza do ginásio.
06 a 10/06: conferência do Ginásio, emissão de relatórios, pagamento de RH e últimos pagamentos
dos prestadores de serviços.
Ocorrerão as seguintes modalidades:
1. Wushu Adaptado;
2. Wushu Interno;
3. Wushu Moderno e Livre;
4. Wushu Sanda;
5. Wushu Shuaijiao;
6. Wushu Tradicional.
Os detalhes sobre regras e categorias de cada uma das modalidades serão dispostos nos seus
respectivos regulamentos específicos, ainda em fase de elaboração.
Todos os atletas deverão apresentar documento de identidade com foto na mesa de arbitragem
da área de competição da respectiva modalidade.
O atleta que competir em categorias diferentes estará sujeito a ser chamado para essas
categorias simultaneamente. Neste caso, deverá optar por uma delas. Não serão realizadas modificações ou
acomodações no cronograma das competições para atender atletas que estejam nesta situação.
Arbitragem
Os árbitros que atuarão no Campeonato, seguirão regras e normas regidas pela CBKW, são
indicados pela Federação de Wushu do Distrito Federal, que utilizará critérios como a experiência anterior
em campeonatos de edições anteriores ou eventos de portes similares e a devida certificação de árbitros nas
Federações devidamente registradas. Poderão ser convidados e/ou convocados outros árbitros nãoindicados, porém cumprindo os mesmos critérios. Os árbitros serão remunerados e as despesas de
passagens ou transportes, hospedagem (caso exista) e alimentação serão custeadas pelos cachês descritos.
Inscrições, Sorteios, Pesagem e demais condições
Serão definidas regras e condições específicas dos procedimentos de homologação das
inscrições, reuniões técnicas, sorteio, pesagem dos atletas e todas as demais determinações em regulamento
próprio das modalidades a ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de 30 dias do início das
competições.
Para permitir o acompanhamento da execução do Desenvolvimento da Modalidade de KungFu
Wushu
no
Distrito
Federal,
a
OSC
disponibilizará
através
do
link
https://drive.google.com/drive/folders/1qhE21Px46Q0_Dd73tT4ymEqX4n5nUhfb?usp=sharing do Google
Drive semanalmente fotos e documentos pertinentes ao projeto.
Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios
diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material
adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores
referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação.
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2.7.1 GRADE HORÁRIA / PROGRAMAÇÃO PRÉVIA*
No anexo I
A Entidade se compromete a enviar a Secretaria/ EMAIL: protocolo@esporte.df.gov.br com até dez dias de
antecedência a tabela dos jogos do mês seguinte com horário e local dos jogos seguindo o modelo anexado.

2.7.2 EQUIPE DE RH

Função

Qnt.

Produtor Executivo

1

Coordenador de
Produção

1

1

Diretor técnico

Forma de
contratação
do RH
Contrato com
Pessoa Jurídica
Contrato com
Pessoa Jurídica
Contrato com
Pessoa Jurídica

Profissional a
ser
contratado já
tem vínculo
com a OSC?
Qual?

Profissional da
OSC é
remunerado
ou Não
Remunerado

Carga
horária
de
trabalho
na OSC

Carga horária
que será
destinada ao
projeto
44 horas

Não

Não

-

Não

Não

-

44 horas
semanais

-

44 horas
semanais

Não

Não

semanais

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
•

Melhoria na capacidade técnica dos atletas participantes;

•

Aumento da quantidade de participantes em esportes de alto nível;

•

Transformar a realidade de todos os atletas da região, gerando novas oportunidades.

2.9 CROQUI DO EVENTO
Local das Etapas 1 e 2 do Projeto:
Área externa:
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Montagem interna no Ginásio do Cruzeiro:

2.10 CONTRAPARTIDA
NÃO SE APLICA.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Início

Duração
Término

Contratação de Pessoal

R$ 20.929,64

10/05/2022

10/06/2022

Estruturas Físicas, Técnicas, Logística E Equipamentos Dos
Eventos

R$ 178.477,04

12/05/2022

05/06/2022

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados.
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem
por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno
do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação
real do quantitativo a ser adquirido.
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete
a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art.
30 da Portaria 98/2020, a saber:
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§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º,
devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica,
sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita
à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos
fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$
1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território
de determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação
formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:
( X ) Dou ciência do acima informado
( X ) Não haverá pagamento em espécie

4.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso
Meta

Etapa/Fase
1.1
Meta 1
1.2

2.1
Meta 2

2.2

Especificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EQUIPES
TÉCNICAS TERCEIRIZADAS CONTRATADAS
DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EQUIPES
TÉCNICAS TERCEIRIZADAS CONTRATADAS
DE COMUNICAÇÃO
ESTRUTURAS FÍSICAS, TÉCNICAS, LOGÍSTICA
E EQUIPAMENTOS DA
ETAPA 1 - PROCESSO SELETIVO PARA O
CAMPEONATO BRASILENSE DE KUNGFU
WUSHU 2022 E PARA A SELEÇÃO
BRASILEIRA
ESTRUTURAS FÍSICAS, TÉCNICAS, LOGÍSTICA
E EQUIPAMENTOS DA ETAPA 2 CAMPEONATO BRASILIENSE DE KUNGFU
WUSHU 2022

Mês

Maio/2022
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA
DIVERSA)

Despesa
Receita

Descrição Detalhada

Locação das áreas
oficiais de
Competições /
Apresentações. Sendo
1 área para Taolu
medindo 10x14m com
tablado em madeira
tipo compensado com
espumas fixadas na
parte inferior para
amortecimento, com
junções em fitas do
tipo velcro, com todas
as laterais com
rampas e toda a área
coberta com carpete
tipo tapete na cor azul,
confeccionado com as
fitas de demarcação
para delimitação do
espaço de
apresentações.
Estrutura locada pelo
período de
instalação/diária,
totalizando 140 metros
quadrados.
Locação das áreas
oficiais de
Competições /
Apresentações. Sendo
1 área para Sanda

Unid.

Quant.

m2

140

Valor
Unitário

Valor Total

R$80,00 R$11.200,00

Fonte de
Custeio

(O item
contratado
irá gerar
receita?
Indicar
valor)

OSC

Não

(Se o item
contratado
gerar
receita
indicar o
item em
que o
recurso
será
utilizado)

-

Não
m2

144

R$80,00 R$11.520,00

OSC

-
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medindo 12x12m com
estrutura intertravável
em ferro, tablados por
todas a área superior
em madeira fixado às
pecas inferiores. Toda
a estrutura de luta é
coberta por uma
espuma envelopada
por lona com pelo
menos 5cm de
espessura e com uma
manta superior
antiderrapante. Em
torno da estrutura de
luta há uma área de
escape, medindo
2metros e pelo menos
30cm de espessura,
formada por espuma
envelopada com lona
e coberta por mantas
com junções em
velcro.
Estrutura locada pelo
período de
instalação/diária,
totalizando 144 metros
quadrados.
Locação das áreas
oficiais de
Competições /
Apresentações. Sendo
1 área para Taolu
medindo 10x14m com
tablado em madeira
tipo compensado com
espumas fixadas na
parte inferior para
amortecimento, com
junções em fitas do
tipo velcro, com todas
as laterais com
rampas e toda a área
coberta com carpete
tipo tapete na cor azul,
confeccionado com as
fitas de demarcação
para delimitação do
espaço de
apresentações.
Estrutura locada pelo
período de
instalação/diária,
totalizando 140 metros
quadrados.
Locação das áreas
oficiais de

m2

140

R$80,00 R$11.200,00

m2

144

R$80,00 R$11.520,00

OSC

Não

-

OSC

Não

-
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Competições /
Apresentações. Sendo
1 área para Sanda
medindo 12x12m com
estrutura intertravável
em ferro, tablados por
todas a área superior
em madeira fixado às
pecas inferiores. Toda
a estrutura de luta é
coberta por uma
espuma envelopada
por lona com pelo
menos 5cm de
espessura e com uma
manta superior
antiderrapante. Em
torno da estrutura de
luta há uma área de
escape, medindo
2metros e pelo menos
30cm de espessura,
formada por espuma
envelopada com lona
e coberta por mantas
com junções em
velcro.
Estrutura locada pelo
período de
instalação/diária,
totalizando 144 metros
quadrados.
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO
DE FOMENTO

R$45.440,00

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO

META 1 - Contratação de Pessoal
ETAPA 1.1 - Recursos Humanos
ITEM

Descrição Detalhada

Contratação de 1 Produtor
Executivo para
intermediação e contratação
de empresas, visitas
técnicas,
dimensionamentos,
adequação do projeto
1.1.1 técnico, seleção das
equipes, gestão
orçamentária, pré-produção,
produção e pós-produção.
Carga horária de 9 horas por
dia, 44 horas semanais,
durante o período de 1 mês
Profissional com ampla

Unidade
de
Quant Total
Medida

Mês

1

1

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo
Para intermediação e
contratação de
empresas, visitas
técnicas,
dimensionamentos,
adequação do projeto
técnica, seleção das
R$3.929,64 R$3.929,64 equipes, gestão
orçamentária, préprodução, produção e
pós-produção
Valor
Unitário

Valor Total
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experiência em eventos de
porte nacional, e projetos de
fomento governamental.
1 profissional x 1 mês = total
1

Coordenador de Produção
para execução de todas as
etapas do evento, de acordo
com definições da produção
executiva e da direção
técnica das competições e
apresentações. Fará a
integração e a coordenação
de todas as equipes
contratadas, definindo grade
horária e posicionamento de
cada profissional envolvido,
tais como seguranças,
brigadistas, equipe de
socorro médico,
coordenadores técnicos,
árbitros, técnicos,
operadores, câmeras,
1.1.2
voluntários, limpeza. E ainda
de todos os equipamentos a
serem instalados, tais como
os sistemas de sonorização,
iluminação, câmeras,
transmissão, internet,
computadores, TVs, painéis,
mesas, cadeiras, cavaletes,
etc.
Carga horária de 9 horas por
dia, 44 horas semanais,
durante o período de 1 mês.
Profissional com ampla
experiência em eventos de
porte nacional, e projetos de
fomento governamental.
1 profissional x 1 mês = total
1
Contratação de 1 Diretor
técnico das Competições e
Apresentações para criar
diretrizes técnicas das
competições, assegurar o
cumprimento dos
regulamentos e práticas dos
campeonatos internacionais,
promover a padronização na
1.1.3 prática do esporte. Carga
horária de 9 horas por dia,
44 horas semanais, durante
o período de 1 mês.
Profissional com ampla
experiência em eventos de
porte nacional, e projetos de
fomento governamental.
1 profissional x 1 mês = total
1

Mês

1

1

Fará a integração e a
coordenação de todas
as equipes
contratadas, definindo
grade horária e
posicionamento de
cada profissional
envolvido, tais como
seguranças,
brigadistas, equipe de
socorro médico,
coordenadores
técnicos, árbitros,
R$3.000,00 R$ 3.000,00 técnicos, operadores,
câmeras, voluntários,
limpeza. E ainda de
todos os
equipamentos a
serem instalados, tais
como os sistemas de
sonorização,
iluminação, câmeras,
transmissão, internet,
computadores, TVs,
painéis, mesas,
cadeiras, cavaletes,
etc.

R$5.000,00

Mês

1

1

Para criar diretrizes
técnicas das
competições,
assegurar o
cumprimento dos
regulamentos e
práticas dos
campeonatos
internacionais,
R$ 5.000,00 promover a
padronização na
prática do esporte. A
OSC apresentará em
sede de prestação de
contas, de todos os
documentos
comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
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exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

Total da Etapa 1.1

R$ 11.929,64

Etapa 1.2 - Prestação de Serviços
ITEM

Descrição Detalhada

Contratação de 1
Coordenador de
Comunicação, para elaborar
o plano de comunicação,
contatos com parceiros de
mídias, gerenciar equipe de
comunicação, definir peças
ao Designer Gráfico, definir
cronograma de divulgação
com Social Media,
elaboração de relatório de
1.2.1
mídia final a ser inserido no
relatório de prestação de
contas. Carga horária de 9
horas por dia, 44 horas
semanais, durante o período
de 1 mês. Profissional com
ampla experiência em
comunicação de eventos de
porte similar.
1 profissional x 1 mês = total
1
Contratação de 1 Social
media, para criação de
cronograma de publicações,
criação de estratégia de
engajamento digital,
adequação das peças
gráficas aos formatos
digitais, acompanhamento
das redes sociais,
levantamento dos relatórios
1.2.2 qualitativos e quantitativos
das atividades do projeto na
internet. Carga horária de 9
horas por dia, 44 horas
semanais, durante o período
de 1 mês. Profissional com
ampla experiência em
comunicação de eventos de
porte similar.
1 profissional x 1 mês = total
1

Unidade
de
Quant Total
Medida

Mês

1

1

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

Para elaborar o plano
de comunicação,
contatos com
parceiros de mídias,
gerenciar equipe de
comunicação, definir
peças ao Designer
Gráfico, definir
R$4.000,00 R$ 4.000,00 cronograma de
divulgação com Social
Media, acompanhar e
orientar Assessoria de
Imprensa, elaboração
de relatório de mídia
final a ser inserido no
relatório de prestação
de contas.

R$ 3.000,00

Mês

1

1

R$3.000,00

Para criação de
cronograma de
publicações, criação
de estratégia de
engajamento digital,
adequação das peças
gráficas aos formatos
digitais,
acompanhamento das
redes sociais,
levantamento dos
relatórios qualitativos
e quantitativos das
atividades do projeto
na internet.
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Contratação de 1 Designer,
para elaboração da
identidade visual do projeto,
assim como seu manual de
aplicação. Elaboração e
diagramação das peças de
publicidade digital,
elaboração das peças a
serem impressas (papelaria,
1.2.3
Mês
lonas). Carga horária de 9
horas por dia, 44 horas
semanais, durante o período
de 1 mes. Profissional com
ampla experiência em
comunicação de eventos de
porte similar.
1 profissional x 1 mes =
total 1
Total da Etapa 1.2

1

1

Para elaboração da
identidade visual do
projeto, assim como
seu manual de
aplicação. Elaboração
R$2.000,00 R$ 2.000,00 e diagramação das
peças de publicidade
digital, elaboração das
peças a serem
impressas (papelaria,
lonas).

R$9.000,00

VALOR TOTAL DA META 1

R$20.929,64

Meta 2 - Estruturas Físicas, Técnicas, Logística E Equipamentos dos Eventos
ETAPA 2.1 - 1ª Etapa: Processo Seletivo para o Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022 e para a
Seleção Brasileira
ITEM

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação
de carpete 4mm, para
cobertura da quadra e
composição dos espaços
em conjunto com as áreas
de lutas e apresentações de
Sanda e Taolu. Serão 700
2.1.1
metros quadrados de
carpete, instalados em rolos
de 2 metros de largura,
limpos, de cor azul, preta ou
outra a ser aprovada pelo
comitê organizador do
evento.
Locação de 01 Sistema de
sonorização de médio porte
para o ginásio. Serão 2
sistemas de som
independentes a serem
utilizados para as 2 áreas de
competições. Com 1 mesa
2.1.2 de som de 08 a 16 canais, 6
caixas acústicas, 3
microfones de mesa para
juízes e narradores,
cabeamento e operadores.
Carga horária de utilização
de 12 horas por dia.
1 sistema x 1 diária = total 1

Unidade
de
Quant Total
Medida

m2

700

700

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

Valor
Unitário

Valor Total

R$20,00

Para cobertura da
quadra e composição
dos espaços em
R$14.000,00 conjunto com as
áreas de lutas e
apresentações de
Sanda e Taolu.

R$2.930,00

Diária

1

1

Para atender
necessidades de
sonorização para
público presente e
para transmissão das
R$2.930,00 competições. Serão 2
sistemas
independentes (1 para
sanda e 1 para as
áreas de taolu) 1
sistema por 1 diária.
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Locação de 01 Sistema de
iluminação de médio porte
para iluminação das áreas
de luta no ginásio. Com 12
refletores set-light led ou
2.1.3 lâmpada mínimo 200w, e 6
par led rgbw mínimo 12w,
com cabeamento e técnicos.
Carga horária de utilização
de 12 horas por dia.
1 sistema x 1 diária = total 1
Serviço de filmagem para
captação das imagens a
serem transmitidas ao vivo.
Com 3 câmeras com
2.1.4 operadores, tripés e
cabeamentos. Carga horária
de 12 horas por dia.
3 câmeras x 1 diárias = total
3
Serviço de
streaming/transmissão ao
vivo para internet, realizado
com mesa de corte com
computador para seleção de
cenas, inserção de legendas
2.1.5
e outros dados diversos no
streaming, com operador de
transmissão e diretor de
corte. Carga horária de 10
horas por dia.
1 serviço x 1 diária = total 1
Link de internet para
transmissão ao vivo das
Competições /
Apresentações e também
para montagem de redes
2.1.6
locais de uso dos notebooks
dos árbitros. Link via rádio
ou 4g dedicado, com
velocidade mínima de
20Mbps
Locação de 18 Notebooks
para sistema de pontuações
dos árbitros. Serão
utilizados para inserção das
notas de pontuações das
lutas e apresentações, para
uso dos árbitros e
coordenadores de
2.1.7
modalidades. Especificação
mínima: processador i3 ou
similares, 2GB RAM, HD
250GB, com mouse e
entradas USB, HDMI e
RJ45.
18 unidades x 2 diárias =
total 36
Locação de 6 TV's. Serão
utilizados para exibição da
2.1.8
pontuação das competições,
com suporte e todo o

Diária

Diária

Diária

Serviço

Diária

Diária

1

1

1

1

2

1

1

Para atender
necessidades de
iluminação dos
R$4.000,00 R$4.000,00 ambientes e para
transmissão das
competições. 1
sistema por 1 diárias.

3

3 câmeras em tripé
para captação de
transmissão e
registros das
R$1.000,00 R$3.000,00
competições das 2
áreas de competições
e apresentações, com
operadores.

1

Para
streaming/transmissão
ao vivo das
competições e
apresentações para
plataformas como
R$5.000,00 R$5.000,00 'youtube' ou 'twitch',
ou similares. Os
equipamentos
contemplam as
equipes técnicas para
as transmissões
online.

1

Link de internet para
transmissão ao vivo
das competições e
apresentações e
R$1.117,50 R$1.117,50 também para
montagem de redes
locais de uso dos
notebooks dos
árbitros.

36

6

R$80,00

Equipamentos para
inserção das notas de
pontuações das lutas
e apresentações, para
R$2.880,00 uso dos árbitros e
coordenadores de
modalidades – Dias
13/05/2022 e
14/05/2022

R$200,00

R$1.200,00 Equipamentos para
exibição das
pontuações das
competições em
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cabeamento necessário.
Equipamentos de 42
polegadas.
6 unidades x 1 diária = total
6
Locação, instalação,
operação e manutenção de
1 Gerador de Energia de
250kva. Motor com potência
mínima necessária para
gerar 250KVA's, para suprir
2.1.9 demandas energéticas dos
sistemas de iluminação,
sonorização, câmeras,
computadores, TVs e
infraestrutura do ginásio.
1 unidade x 2 diárias = total
2
Contratação de 8
Coordenadores técnicos das
6 modalidades: Wushu
Adaptado; Wushu Interno;
Wushu Moderno e Livre;
Wushu Sanda; Wushu
Shuaijiao; Wushu
Tradicional. Para
implementar as diretrizes
técnicas, criar os
regulamentos das
competições, acompanhar
as seletivas, competições e
2.1.10
apresentações, assessorar
os juízes, emitir pareceres
sobre recursos, dentre
outros. Carga horária de 9
horas por dia, 44 horas
semanais, durante o período
de 1 mês. Profissional com
ampla experiência em
eventos de porte nacional, e
projetos de fomento
governamental.
8 profissionais x 1 mês =
total 8
Contratação de Árbitros com
certificação Classe tipo A
Valor referente à
remuneração das diárias
trabalhadas. Serão
responsáveis pela avaliação
e julgamento dos atletas das
2.1.11
competições. Diária de 10
horas. Profissionais com
experiência em eventos da
modalidade e de porte
similar.
6 profissionais x 1 diária =
total 6

tempo real para
visualização dos
atletas, juízes e
transmissão

Diária

Mês

Diária

2

1

1

2

Equipamento para
suprir demanda de
energia elétrica dos
sistemas de
iluminação,
sonorização,
R$2.300,00 R$4.600,00
câmeras,
computadores, TVs e
infraestrutura do
ginásio. Dias
13/05/2022 e
14/05/2022

8

Para implementar as
diretrizes técnicas,
criar os regulamentos
das competições,
acompanhar as
seletivas,
competições e
apresentações,
assessorar os juízes,
emitir pareceres sobre
recursos, dentre
outros. A OSC
R$1.800,00 R$14.400,00 apresentará em sede
de prestação de
contas, de todos os
documentos
comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

6

R$2.400,00 Serão responsáveis
pela avaliação e
julgamento dos atletas
das competições. A
OSC apresentará em
sede de prestação de
contas, de todos os
documentos
comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

R$400,00
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Contratação de Árbitros com
certificação Classe tipo B e
C
Valor referente à
remuneração das diárias
trabalhadas. Serão
responsáveis pela avaliação
2.1.12 e julgamento dos atletas das
competições. Diária de 10
horas. Profissionais com
experiência em eventos da
modalidade e de porte
similar.
6 profissionais x 1 diárias =
total 6
Locutor/Narrador para
condução das transmissões.
Fará a interação na
plataforma em que o evento
estiver sendo transmitido,
atuando de forma a facilitar
o entendimento dos
espectadores ao assistir as
competições e
apresentações. Fará
2.1.13 entrevistas e buscará
informações com possíveis
comentaristas das
modalidades. Responderá
dúvidas e comentários dos
espectadores. Profissional
com experiência em eventos
do tipo, com carga horária
de 12 horas.
1 profissional x 1 diária =
total 1
Contratação de 1 Mestre de
cerimônias para condução
da abertura oficial do evento
e das chamadas dos atletas
para as premiações.
2.1.14
Profissional com experiência
em eventos do tipo, e carga
horária de 12 horas.
1 profissional x 1 diárias =
total 1
Fotógrafo para registro de
todo o evento. Carga horária
2.1.15 de 12 horas por dia.
1 profissional x 1 diárias =
total 1
Contratação de 4
seguranças civis
desarmados, para
2.1.16 segurança patrimonial e de
contenção e controle de
público. Profissionais com
experiência em eventos do

Diária

Diária

Diária

Diária

1

1

1

1

6

1

1

1

R$200,00

Serão responsáveis
pela avaliação e
julgamento dos atletas
das competições. A
OSC apresentará em
sede de prestação de
contas, de todos os
documentos
R$1.200,00 comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

R$500,00

R$500,00

Fará a interação na
plataforma em que o
evento estiver sendo
transmitido, atuando
de forma a facilitar o
entendimento dos
espectadores ao
assistir as
competições e
apresentações. Fará
entrevistas e buscará
informações com
possíveis
comentaristas das
modalidades.
Responderá dúvidas e
comentários dos
espectadores.

R$650,00

Mestre de Cerimônias
para conduzir as
cerimônias de
abertura e
encerramento, além
das premiações após
as baterias de cada
modalidade.

R$375,00

Para registro de todo
evento. Serão
entregues ao final do
projeto, fotos
devidamente tratadas.
Os arquivos com as
fotos serão em
formato digital.

R$650,00

R$375,00

R$3.000,00
Diária

3

12

R$250,00

Para controle de
acesso e segurança
do Patrimonial do
evento
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mesmo porte, a empresa
contratada deverá possuir
registro nos órgãos
competentes. Carga horária
de 12 horas.
4 profissionais x 3 turnos =
total 12
Contratação de 2
Brigadistas para prevenção
de acidentes, prestar
primeiros socorros e
quaisquer outras situações
emergenciais. Profissionais
2.1.17
com experiência em eventos
do mesmo porte, e cursos
técnicos da área. Carga
horária de 12 horas.
2 profissionais x 1 diária =
total 2

Contratação de 12
carregadores/staff, para
apoio operacional e
mobilização de
equipamentos diversos no
local das competições e em
apoio ao transporte
(carregamento, montagem,
2.1.18 desmontagem e
descarregamento) de
material das áreas de
competições e
apresentações e instalação
de carpetes. Carga horária
de 12 horas.
12 profissionais x 2 diárias =
total 24

Kit Lanche
Aquisição de kit lanches
para distribuição aos atletas
e competidores que se
2.1.19
apresentarão durante o
evento. Serão kits contendo
uma fruta, um biscoito, bolo
ou barra de cereal, e um
suco de caixinha, com
embalagens individuais.
Contratação de 4 agentes
de limpeza, com os devidos
insumos, para limpeza geral
do evento prévia e
2.1.20
posteriormente, além da
manutenção dos espaços
durante o evento incluindo
banheiros e vestiários e,

Diária

1

2

R$229,50

Diária

2

24

R$192,57

Unidade

400

400

R$ 12,50

R$ 192,57

Diária

2

8

R$459,00

Para prestar primeiros
socorros em caso de
qualquer incidente.

Para apoio
operacional e
mobilização de
equipamentos
diversos no local das
competições e em
apoio ao transporte
(carregamento,
montagem,
desmontagem e
descarregamento) de
material das áreas de
R$ 4.621,68
competições e
apresentações e
instalação de
carpetes.
12 staffs /
carregadores (para
montagem e
desmontagem – 2
diárias) = 24
diárias.Dias
12/05/2022 e
15/05/2022

Kit Lanches para
R$ 5.000,00 distribuição aos
atletas e
competidores.

Para limpeza geral do
evento prévia e
posteriormente, além
da manutenção dos
R$1.540,56
espaços durante o
evento incluindo
banheiros e vestiários
e, com insumos
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com insumos diversos.
Carga horária de 12 horas.
4 profissionais x 2 diárias =
total 8

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

Serviço de apoio médico e
possível remoção de
Ambulância/UTI Móvel. Com
socorrista, técnico de
enfermagem e médico.
Diária
Carga horária de 6 horas.
Veículo com todos os
equipamentos e insumos
necessários ao atendimento
emergencial.
Produção de 200 medalhas
de premiação 1º, 2º e 3º
lugares, pigmentadas e
cunhadas em metal com
aplicação de tintas para
versões de ouro, prata e
bronze. Medindo 8 cm de
diâmetro, com logomarca do Unidade
evento cunhada no metal, e
fita de cor sólida. Serão
concedidas aos atletas
melhores qualificados nas
competições, e premiações
e honrarias diversas.
200 unidades
Produção gráfica de
certificados de participação
dos atletas e staffs
Unidade
voluntários, produzido em
papel couchê fosco ou AP,
150gr, 4/0, A4.
Produção de camisas em
tecido de algodão, elanca e
dryfit, com gola redonda
simples, impressão da
logomarca em policromia na
Unidade
frente e costas. Serão
distribuídas para equipes
técnicas, staffs e
delegações.
50 unidades
Locação e montagem de
Box Truss Q15 para
montagem de painéis de
comunicação visual e para
sustentação de
equipamentos de
iluminação:
- 1 painel de 6x3m,
m2
estruturado com cubos nos
cantos
- 1 painel pórtico 5x1,
elevado a 2m de altura,
estruturado com cubos nos
cantos
- 6 torres de iluminação
medindo 4m

diversos.

1

1

Para prontidão em
pronto-socorro aos
atletas e equipes
R$1.800,00 R$3.600,00
técnicas em caso de
urgências ou
emergências.

200

200

R$20,00

200

200

R$3,82

50

50

R$31,87

Para premiação dos
atletas melhores
qualificados nas
R$4.000,00
competições.
Previsão: 90 ouro, 60
prata, 50 bronze

R$764,00

Para conceder aos
atletas a certificação
junto às medalhas.

Para distribuição às
R$1.593,50 equipes técnicas e
delegações

R$2.720,00

80

80

R$34,00

Serão utilizadas para
montagem de painéis
e pórticos de
comunicação visual
do evento.
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Total de 80 metros lineares
(incluindo cubos e sapatas)

Impressão digital de lonas
em policromia com a
identidade visual do evento,
para instalação em painéis
no ginásio:
- 1 painel de premiação
6x3m = 18
2.1.26
- 1 pórtico de entrada 5x1m
=- 5
- 20 cavaletes 1,50x0,50m
(=0,75) frente e verso = 40X
0,75= 30
18 +5+30 = 53 metros
quadrados.
Locação de cavaletes em
metalon para instalação de
2.1.27 lonas de comunicação
visual, medindo 1,50x0,50m,
frente e verso. 20 X 1 = 20

m2

Diária

Locação de pódio para
premiação dos atletas, em
mdf adesivado com
2.1.28 posições de 1°, 2° e 3°.
Diária
Medindo pelo menos 4
metros lineares e altura de
0,50m.
Fornecimento de água
mineral em garrafinhas de
500ml para atletas, árbitros,
2.1.29
Unidade
organização e staff.
400 unidades por dia x 1
diárias = total 400
Locação de conjuntos de 1
mesa e 1 cadeira em pvc,
para uso dos árbitros e
2.1.30
Diária
equipes técnicas
30 unidades por dia x 1
diária = total 30
Total da Etapa 2.1

53

53

R$60,00

Para pórtico de
entrada, painel de
premiação e
cavaletes. As peças e
dimensões poderão
R$3.180,00
ser alteradas
mediante necessidade
da produção,
respeitando a
metragem limite.

1

20

R$20,00

R$400,00

Para sinalização da
identidade visual a ser
disposta dentro da
quadra, em torno das
áreas de competições
e apresentações.

1

1

R$330,75

R$330,75

Para disposição dos
atletas no momento
das premiações.

400

400

R$1,50

R$600,00

Para atletas, árbitros,
organização e staff.

1

30

R$10,00

R$300,00

Para uso dos árbitros
e equipes técnicas.

R$90.362,66

Etapa 2.2 - 2ª Etapa: Campeonato Brasilense de KungFu Wushu 2022
ITEM

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação
de carpete 4mm, para
cobertura da quadra e
composição dos espaços
em conjunto com as áreas
2.2.1
de lutas e apresentações de
Sanda e Taolu. Serão 700
metros quadrados de
carpete, instalados em rolos
de 2 metros de largura,

Unidade
de
Quant Total
Medida

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

R$14.000,00

m2

700

700

R$20,00

Para cobertura da
quadra e composição
dos espaços em
conjunto com as
áreas de lutas e
apresentações de
Sanda e Taolu.
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limpos, de cor azul, preta ou
outra a ser aprovada pelo
comitê organizador do
evento.
Locação de 01 Sistema de
sonorização de médio porte
para o ginásio. Serão 2
sistemas de som
independentes a serem
utilizados para as 2 áreas de
competições. Com 1 mesa
2.2.2 de som de 08 a 16 canais, 6
caixas acústicas, 3
microfones de mesa para
juízes e narradores,
cabeamento e operadores.
Carga horária de utilização
de 12 horas por dia.
1 sistema x 1 diária = total 1
Locação de 01 Sistema de
iluminação de médio porte
para iluminação das áreas
de luta no ginásio. Com 12
refletores set-light led ou
2.2.3 lâmpada mínimo 200w, e 6
par led rgbw mínimo 12w,
com cabeamento e técnicos.
Carga horária de utilização
de 12 horas por dia.
1 sistema x 1 diária = total 1
Serviço de filmagem para
captação das imagens a
serem transmitidas ao vivo.
Com 3 câmeras com
2.2.4 operadores, tripés e
cabeamentos. Carga horária
de 12 horas por dia.
3 câmeras x 1 diária = total
3

Diária

Diária

Diária

1

1

1

1

Para atender
necessidades de
sonorização para
público presente e
para transmissão das
R$3.000,00 R$3.000,00 competições. Serão 2
sistemas
independentes (1 para
sanda e 1 para as
áreas de taolu) 1
sistema por 1 diárias.

1

Para atender
necessidades de
iluminação dos
R$4.000,00 R$4.000,00 ambientes e para
transmissão das
competições. 1
sistema por 1 diárias.

3

3 câmeras em tripé
para captação de
transmissão e
registros das
R$1.000,00 R$3.000,00
competições das 2
áreas de competições
e apresentações, com
operadores.

Serviço de
streaming/transmissão ao
vivo para internet, realizado
com mesa de corte com
computador para seleção de
cenas, inserção de legendas
2.2.5
e outros dados diversos no
streaming, com operador de
transmissão e diretor de
corte. Carga horária de 10
horas por dia.
1 serviço x 1 diária = total 1

Diária

1

1

Link de internet para
transmissão ao vivo das
Competições /
Apresentações e também
2.2.6 para montagem de redes
locais de uso dos notebooks
dos árbitros. Link via rádio
ou 4g dedicado, com
velocidade mínima de

Serviço

1

1

Para
streaming/transmissão
ao vivo das
competições e
apresentações para
plataformas como
R$5.000,00 R$5.000,00 'youtube' ou 'twitch',
ou similares. Os
equipamentos
contemplam as
equipes técnicas para
as transmissões
online.
R$1.156,67 Link de internet para
transmissão ao vivo
das competições e
apresentações e
R$1.156,67
também para
montagem de redes
locais de uso dos
notebooks dos
árbitros.
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20Mbps

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

Locação de 18 Notebooks
para sistema de pontuações
dos árbitros. Serão
utilizados para inserção das
notas de pontuações das
lutas e apresentações, para
uso dos árbitros e
coordenadores de
modalidades. Especificação
mínima: processador i3 ou
similares, 2GB RAM, HD
250GB, com mouse e
entradas USB, HDMI e
RJ45.
18 unidades x 2 diárias =
total 36
Locação de 6 TV's. Serão
utilizados para exibição da
pontuação das competições,
com suporte e todo o
cabeamento necessário.
Equipamentos de 42
polegadas.
6 unidades x 1 diária = total
6
Locação, instalação,
operação e manutenção de
1 Gerador de Energia de
250kva. Motor com potência
mínima necessária para
gerar 250KVA's, para suprir
demandas energéticas dos
sistemas de iluminação,
sonorização, câmeras,
computadores, TVs e
infraestrutura do ginásio.
1 unidade x 2 diárias = total
2
Contratação de 8
Coordenadores técnicos das
6 modalidades: Wushu
Adaptado; Wushu Interno;
Wushu Moderno e Livre;
Wushu Sanda; Wushu
Shuaijiao; Wushu
Tradicional. Para
implementar as diretrizes
técnicas, criar os
regulamentos das
competições, acompanhar
as seletivas, competições e
apresentações, assessorar
os juízes, emitir pareceres
sobre recursos, dentre
outros. Carga horária de 9
horas por dia, 44 horas
semanais, durante o período
de 1 mês. Profissional com
ampla experiência em

Diária

Diária

Diária

2

1

2

36

6

2

R$80,00

Equipamentos para
inserção das notas de
pontuações das lutas
e apresentações, para
R$2.880,00 uso dos árbitros e
coordenadores de
modalidades. Dias
03/06/2022 e
04/06/2022

R$200,00

Equipamentos para
exibição das
pontuações das
competições em
R$1.200,00
tempo real para
visualização dos
atletas, juízes e
transmissão

Equipamento para
suprir demanda de
energia elétrica dos
sistemas de
iluminação,
sonorização,
R$2.400,00 R$4.800,00
câmeras,
computadores, TVs e
infraestrutura do
ginásio. Dias
03/06/2022 e
04/06/2022
R$1.800,00

Mês

1

8

Para implementar as
diretrizes técnicas,
criar os regulamentos
das competições,
acompanhar as
seletivas,
competições e
apresentações,
assessorar os juízes,
emitir pareceres sobre
R$14.400,00 recursos, dentre
outros. A OSC
apresentará em sede
de prestação de
contas, de todos os
documentos
comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
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eventos de porte nacional, e
projetos de fomento
governamental.
8 profissionais x 1 mês =
total 8

inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

Contratação de Árbitros com
certificação Classe tipo A
Valor referente à
remuneração das diárias
trabalhadas. Serão
responsáveis pela avaliação
e julgamento dos atletas das
2.2.11
competições. Diária de 10
horas. Profissionais com
experiência em eventos da
modalidade e de porte
similar.
6 profissionais x 1 diárias =
total 6

Diária

1

6

R$400,00

Contratação de Árbitros com
certificação Classe tipo B e
C
Valor referente à
remuneração das diárias
trabalhadas. Serão
responsáveis pela avaliação
2.2.12 e julgamento dos atletas das
competições. Diária de 10
horas. Profissionais com
experiência em eventos da
modalidade e de porte
similar.
6 profissionais x 1 diárias =
total 6

Diária

1

6

R$200,00

Locutor/Narrador para
condução das transmissões.
Fará a interação na
plataforma em que o evento
estiver sendo transmitido,
atuando de forma a facilitar
o entendimento dos
espectadores ao assistir as
competições e
2.2.13 apresentações. Fará
entrevistas e buscará
informações com possíveis
comentaristas das
modalidades. Responderá
dúvidas e comentários dos
espectadores. Profissional
com experiência em eventos
do tipo, com carga horária
de 12 horas.

Serão responsáveis
pela avaliação e
julgamento dos atletas
das competições. A
OSC apresentará em
sede de prestação de
contas, de todos os
documentos
R$2.400,00 comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.
Serão responsáveis
pela avaliação e
julgamento dos atletas
das competições. A
OSC apresentará em
sede de prestação de
contas, de todos os
documentos
R$1.200,00 comprobatórios das
capacidades técnicas
específicas para o
exercício de cada
cargo/função,
inclusive os devidos
registros nos
respectivos órgãos de
classe.

R$500,00

Diária

1

1

R$500,00

Fará a interação na
plataforma em que o
evento estiver sendo
transmitido, atuando
de forma a facilitar o
entendimento dos
espectadores ao
assistir as
competições e
apresentações. Fará
entrevistas e buscará
informações com
possíveis
comentaristas das
modalidades.
Responderá dúvidas e
comentários dos
espectadores.
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1 profissional x 1 diária =
total 1

Contratação de 1 Mestre de
cerimônias para condução
da abertura oficial do evento
e das chamadas dos atletas
para as premiações.
2.2.14
Profissional com experiência
em eventos do tipo, e carga
horária de 12 horas.
1 profissional x 1 diárias =
total 1
Fotógrafo para registro de
todo o evento. Carga horária
2.2.15 de 12 horas por dia.
1 profissional x 1 diárias =
total 1
Contratação de 4
seguranças civis
desarmados, para
segurança patrimonial e de
contenção e controle de
público. Profissionais com
experiência em eventos do
2.2.16
mesmo porte, a empresa
contratada deverá possuir
registro nos órgãos
competentes. Carga horária
de 12 horas.
4 profissionais x 3 turnos =
total 12
Contratação de 2
Brigadistas para prevenção
de acidentes, prestar
primeiros socorros e
quaisquer outras situações
emergenciais. Profissionais
2.2.17
com experiência em eventos
do mesmo porte, e cursos
técnicos da área. Carga
horária de 12 horas.
2 profissionais x 1 diária =
total 2
Contratação de 12
carregadores/staff, para
apoio operacional e
mobilização de
equipamentos diversos no
2.2.18
local das competições e em
apoio ao transporte
(carregamento, montagem,
desmontagem e
descarregamento) de

Diária

Diária

1

1

1

1

R$595,36

R$412,17

Diária

3

12

R$250,00

Diária

1

2

R$250,00

R$ 226,24

Diária

2

24

R$595,36

Mestre de Cerimônias
para conduzir as
cerimônias de
abertura e
encerramento, além
das premiações após
as baterias de cada
modalidade.

R$412,17

Para registro de todo
evento. Serão
entregues ao final do
projeto, fotos
devidamente tratadas.
Os arquivos com as
fotos serão em
formato digital.

Para controle de
acesso e segurança
R$3.000,00
do Patrimonial do
evento

R$500,00

Para prestar primeiros
socorros em caso de
qualquer incidente.

Para apoio
operacional e
mobilização de
equipamentos
diversos no local das
R$5.429,76
competições e em
apoio ao transporte
(carregamento,
montagem,
desmontagem e
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material das áreas de
competições e
apresentações e instalação
de carpetes. Carga horária
de 12 horas.
12 profissionais x 2 diárias =
total 24

Kit Lanche
Aquisição de kit lanches
para distribuição aos atletas
e competidores que se
apresentarão durante o
2.2.19
evento. Serão kits contendo
uma fruta, um biscoito, bolo
ou barra de cereal, e um
suco de caixinha, com
embalagens individuais.

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

descarregamento) de
material das áreas de
competições e
apresentações e
instalação de
carpetes.
12 staffs /
carregadores (para
montagem e
desmontagem – 2
diárias = 24 diárias.
03/06/2022 e
05/06/2022

Unidade

Contratação de 4 agentes
de limpeza, com os devidos
insumos, para limpeza geral
do evento prévia e
posteriormente, além da
manutenção dos espaços
Diária
durante o evento incluindo
banheiros e vestiários e,
com insumos diversos.
Carga horária de 12 horas.
4 profissionais x 2 diária =
total 8
Serviço de apoio médico e
possível remoção de
Ambulância/UTI Móvel. Com
socorrista, técnico de
enfermagem e médico.
Diária
Carga horária de 6 horas.
Veículo com todos os
equipamentos e insumos
necessários ao atendimento
emergencial.
Produção de 100 medalhas
de premiação 1º, 2º e 3º
lugares, pigmentadas e
cunhadas em metal com
aplicação de tintas para
versões de ouro, prata e
bronze. Medindo 8 cm de
diâmetro, com logomarca do Unidade
evento cunhada no metal, e
fita de cor sólida. Serão
concedidas aos atletas
melhores qualificados nas
competições, e premiações
e honrarias diversas.
100 unidades
Produção gráfica de
certificados de participação Unidade
dos atletas e staffs

200

2

2

200

8

2

100

100

100

100

R$ 12,50

Kit Lanches para
distribuição aos
R$ 2.500,00
atletas e
competidores

R$226,24

Para limpeza geral do
evento prévia e
posteriormente, além
da manutenção dos
R$1.809,92 espaços durante o
evento incluindo
banheiros e vestiários
e, com insumos
diversos.

Para prontidão em
pronto-socorro aos
atletas e equipes
R$1.800,00 R$3.600,00
técnicas em caso de
urgências ou
emergências.

R$20,00

Para premiação dos
atletas melhores
qualificados nas
R$2.000,00
competições.
Previsão: 45 ouro, 30
prata, 25 bronze

R$4,00
R$400,00

Para conceder aos
atletas a certificação
junto às medalhas.
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voluntários, produzido em
papel couchê fosco ou AP,
150gr, 4/0, A4.
Produção de camisas em
tecido de algodão, elanca e
dryfit, com gola redonda
simples, impressão da
logomarca em policromia na
2.2.24
frente e costas. Serão
distribuídas para equipes
técnicas, staffs e
delegações.
50 unidades
Locação e montagem de
Box Truss Q15 para
montagem de painéis de
comunicação visual e para
sustentação de
equipamentos de
iluminação:
- 1 painel de 6x3m,
estruturado com cubos nos
2.2.25
cantos
- 1 painel pórtico 5x1,
elevado a 2m de altura,
estruturado com cubos nos
cantos
- 6 torres de iluminação
medindo 4m
Total de 80 metros lineares
(incluindo cubos e sapatas)
Impressão digital de lonas
em policromia com a
identidade visual do evento,
para instalação em painéis
no ginásio:
- 1 painel de premiação
6x3m = 18
2.2.26
- 1 pórtico de entrada 5x1m
=- 5
- 20 cavaletes 1,50x0,50m
(=0,75) frente e verso = 40X
0,75= 30
18 +5+30 = 53 metros
quadrados.
Locação de cavaletes em
metalon para instalação de
2.2.27 lonas de comunicação
visual, medindo 1,50x0,50m,
frente e verso.
Locação de pódio para
premiação dos atletas, em
mdf adesivado com
2.2.28 posições de 1°, 2° e 3°.
Medindo pelo menos 4
metros lineares e altura de
0,50m.
Fornecimento de água
mineral em garrafinhas de
2.2.29 500ml para atletas, árbitros,
organização e staff.
300 unidades por dia x 1

Unidade

m2

m2

50

80

53

50

80

53

R$36,25

Para distribuição às
R$1.812,50 equipes técnicas e
delegações

R$50,00

Serão utilizadas para
montagem de painéis
R$4.000,00 e pórticos de
comunicação visual
do evento.

R$57,50

Para pórtico de
entrada, painel de
premiação e
cavaletes. As peças e
dimensões poderão
R$3.047,50
ser alteradas
mediante necessidade
da produção,
respeitando a
metragem limite.

Diária

1

20

R$20,00

R$400,00

Para sinalização da
identidade visual a ser
disposta dentro da
quadra, em torno das
áreas de competições
e apresentações.

Diária

1

1

R$320,50

R$320,50

Para disposição dos
atletas no momento
das premiações.

R$450,00

Para atletas, árbitros,
organização e staff.

R$1,50
Unidade

300

300

30

diárias = total 300

Locação de conjuntos de 1
mesa e 1 cadeira em pvc,
para uso dos árbitros e
2.2.30
Diária
equipes técnicas
30 unidades por dia x 1
diária = total 30
Total da Etapa 2.2

1

30

R$10,00

R$300,00

Para uso dos árbitros
e equipes técnicas.

R$88.114,38

VALOR TOTAL DA META

R$ 178.477,04

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$ 199.406,68

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A comunicação do projeto será feita através de 2 frentes, com a finalidade de atrair praticantes
para se inscrever no campeonato, divulgação para o público entusiasta sobre a possibilidade de assistir às
transmissões e a promoção institucional do esporte como meio prático de bem-estar e saúde.
Divulgação em plataformas online: a equipe de comunicação irá criar e implementar um plano de ação,
contatos com parceiros de mídias, identificação e gerenciamento das plataformas e ferramentas, definição
das marcas e objetivos, criação e aplicação de cronograma de divulgação.
Transmissão das competições: será realizada a captação inloco das competições, realizada uma edição
básica ao vivo, e transmitida em tempo real para canais online de transmissão e streaming ofertando o
acompanhamento do público que não poderá estar presencialmente no Campeonato. Poderão ser
negociados a retransmissão em canais de mídias parceiras.
A sinalização institucional e de marcas será aplicada nos elementos visuais presentes no local do
evento, através de painéis impressos, cavaletes e camisetas das equipes.

7. PREVISÃO DE RECEITAS
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1

Emenda Parlamentar

R$ 199.406,68

2

Recurso próprio da Federação de Wushu do Distrito Federal (investimento ainda
em captação para custear serviços constantes na tabela do Item 5. de despesas
não custeadas pelo Fomento)

R$ 45.440,00

Total

R$ 244.846,68

Brasília, 06 de maio de 2022.

________________________________________
Aglênio Alves Rodrigues
Presidente da FWDF FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL
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ANEXO I

GRADE HORÁRIA / PROGRAMAÇÃO PRÉVIA
1ª Etapa – 14 e 15/05/2022
dia

horário
08:00 às 09:00
09:00 às 11:00
11:00 às 13:00
14:00 às 15:00
15:00 às 17:00
14/05/2022
15:00 às 17:00
17:00 às 18:00
18:00 às 19:00
19:00 às 21:00
21:00 às 21:30
09:00 às 11:00
15/05/2022
10:00 às 22:00

atividade
Cerimônia de abertura às 8hs
Sanda - Etapas classificatórias categorias leves
Taolu - Etapas classificatórias 1ª bateria
Sanda - Etapas seletivas categorias leves
Sanda - Etapas seletivas categorias médias e pesadas
Taolu - Etapas seletivas 2ª bateria
1ª etapa de premiações
Taolu - Etapas seletivas 3ª bateria
Sanda - Etapas seletivas finais categorias médias e pesadas
2ª etapa de premiações e posterior encerramento
Avaliação Técnica
Desmontagem das áreas e estruturas, limpeza do ginásio

2ª Etapa - 04/06/2022
dia

horário
08:00 às 09:00
09:00 às 11:00
11:00 às 13:00
14:00 às 15:00
15:00 às 17:00
04/06/2022
15:00 às 17:00
17:00 às 18:00
18:00 às 19:00
19:00 às 21:00
21:00 às 21:30

atividade
Cerimônia de abertura às 8hs
Sanda - Competições categorias leves
Taolu - Apresentações 1ª bateria
Sanda - Competições finais categorias leves
Sanda - Competições categorias médias e pesadas
Taolu - Apresentações 2ª bateria
1ª etapa de premiações
Taolu - Apresentações 3ª bateria
Sanda - Competições finais categorias médias e pesadas
2ª etapa de premiações e posterior encerramento
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