
ANEXO II 
 

DIRETRIZES 

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DE LIGAS DE FUTEBOL 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – Sudesb, autarquia 

vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE, foi criada 

pela Lei Delegada nº. 37, de 14.03.1983 e modificada pelas Leis nº. 4.697, de 

15.07.1987, nº. 6.074, de 22.05.1991 e nº. 9.424, de 27.01.2005. Possui 

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativo-financeira e 

patrimônio próprio. 

Compete à Sudesb: 

 Orientar, preparar, difundir e supervisionar a prática do desporto; 

 Planejar e executar a busca sistemática de talentos e fomentar sua formação; 

 Coordenar, supervisionar e subvencionar as entidades desportivas do Estado 

da Bahia; 

 Promover a administração e manutenção da Vila Olímpica da Bahia, bem 

como dos demais equipamentos esportivos e de lazer do Estado; 

 Promover a realização de competições esportivas; 

 Executar obras de interesse social e exercer outras atividades que visem à 

consecução de sua finalidade. 

 

A Autarquia destaca-se no apoio técnico e financeiro para construção e reforma de 

equipamentos esportivos, recreativos e culturais de interesse comunitário, na Capital 

e no interior do Estado, bem como prestação de ajuda técnica e financeira ao 

esporte amador. 

 

Com esse entendimento, por meio do Programa Dimensão Social do Futebol a 

Sudesb formalizou junto ao Ministério do Esporte o convênio nº 839675/2016, que 

tem por objeto a execução do Projeto Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol 

a ser realizado dentro da Ação 5644 - Capacitação de Agente de Esporte e Lazer. 

Através deste edital será selecionada organização da sociedade civil sem fins 

lucrativos, por meio de Termo de Colaboração, para prestar apoio especializado na 

execução do referido projeto. Assim, através deste documento dá-se publicidade às 

orientações e procedimentos necessários à entrega dos documentos e apresentação 

do Plano de Trabalho, conforme legislação vigente, buscando, assim, nortear a 

iniciativa de entidades que estejam aptas e manifestem interesse em formalizar 



parceria com esta autarquia. Este documento e seus anexos estão disponibilizados 

também no portal da Sudesb: www.sudesb.ba.gov.br/editais. 
 
JUSTIFICATIVA  

 

O referido projeto é uma iniciativa da SUDESB – Superintendência de Desporto do 

Estado da Bahia, com o financiamento do Ministério do Esporte, através da 

Secretaria Nacional de Futebol e defesa dos direitos do Torcedor, e apoio da 

Federação Bahiana de Futebol – FBF, com vistas à ampliação da política de fomento 

ao esporte e lazer, e de Excelência Esportiva, constituindo-se uma ação do 

Programa Dimensão Social do Futebol, que vem se somar a três outras já 

consolidadas: Atualização de Árbitros de Futebol; Atualização de Técnicos de 

Futebol; Copas de Futebol Sub-17 e Sub-15. 

A realização da Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol completa o citado 

Programa por atender ao segmento formado por Gestores de Ligas, contribuindo 

para a mudança do perfil gerencial dessas entidades que exercem um papel 

preponderante na identificação de talentos para o esporte, formação de quadro 

técnico, e influência no panorama da gestão do Futebol no Estado da Bahia.  

O Projeto Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol tem como compromisso 

promover a qualificação dos gestores de Ligas de Futebol, bem como do Esporte e 

do Lazer na esfera administrativa municipal, contribuindo a formulação de políticas 

setoriais esportivas, paradesportivas e de lazer, preservando a cultura, a formação 

da cidadania, e o acesso dos cidadãos. 

A operacionalização será através de encontros nos Territórios de Identidade, 

conforme Cronograma (Anexo VI), podendo ter até dois Territórios por encontro, 

reunindo Gestores de Ligas e Gestores Municipais, convidados, representantes dos 

municípios que integram os Territórios de Identidade.  
 
PÚBLICO-ALVO  
 

O Projeto Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol tem como público-alvo, 

prioritariamente, Gestores de Ligas de Futebol, entretanto abrangerão também 

gestores municipais, como Secretários, Superintendentes, Diretores ou 

Coordenadores de Esporte e Lazer das Prefeituras dos 417 Municípios da Bahia. 

 
PRINCÍPIOS  
 

- A reversão do quadro atual de carência de pessoal qualificado para a gestão das 

Ligas e Clubes de Futebol na Bahia;  

- A democratização da gestão do esporte e do lazer no Estado da Bahia;  

- O esporte e o lazer como direito de cada um e dever do Estado. 

http://www.sudesb.ba.gov.br/editais


  

OBJETIVOS  

 

Objetivo geral  

Realizar Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol, dos 417 municípios que 

integram os 27 Territórios de Identidade da Bahia. 

Objetivos específicos  

- Contribuir para a melhoria da qualidade da gestão das Ligas de Futebol através da 

Qualificação dos Gestores; 

- Promover encontros de Gestores de Ligas de Futebol por Território de Identidade; 

- Propiciar aos dirigentes de Ligas de Futebol o acesso a conteúdos como Teoria 

Geral da Administração, Elaboração e Gestão de Projetos, Marketing Esportivo, 

Formação de Equipes, Relações Interpessoais e Ética, Direito Esportivo;  

- Proporcionar a compreensão da importância da gestão esportiva; 

- Promover e incentivar a interação e integração entre gestores de Ligas de Futebol, 

gestores Governamentais das esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

A fundamentação pedagógica deste Projeto está pautada nas vivências do esporte, 

trabalhadas na perspectiva do acesso a conteúdos que contribuam para a melhoria 

da gestão esportiva, da formação ao alto rendimento, voltadas ao desenvolvimento 

integral do indivíduo, com caráter sócio educativo, por meio de ações planejadas. 

 

META 

 

Realizar 23 encontros de Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol dos 417 

municípios baianos, reunindo cerca de 70 participantes por encontro, totalizando 

1.610 gestores. 

 

METODOLOGIA 

 

A Metodologia a ser adotada compreende atividades individuais e em grupo, 

realização de aulas expositivas, relatos de vivências, projeção de vídeos,  

 

Desenvolvimento das Atividades – Os encontros terão suas atividades 

desenvolvidas em espaços físicos adequados, podendo ser públicos ou privados, 

com infraestrutura e capacidade para tal;  



Frequência – Será exigida a frequência mínima de 75% para fazer jus ao 

Certificado; 

Turmas – Devem ser organizadas com no máximo 70 (setenta) gestores, e 120 

(cento e vinte) gestores quando reunir dois Territórios;  

Carga horária – Cada encontro terá 16 horas, destas, 4h serão ministradas às 

sextas feiras e 12h realizadas aos sábados, com as presenças de Profissionais de 

notório saber para o desenvolvimento dos temas;  

Grade Horária – As atividades deverão acontecer das 18 às 22h00, de sexta-feira, 

das 08h00 às 12h00, das 14h00 às 22h00 de sábado. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Sexta-feira 

18h00 às 

22h00 

Teoria Geral da Administração- Abordagem sobre Políticas Setoriais 
do Esporte, Gestão do Futebol e Conjuntura Mundial. 

Sábado 

08h00 às 

10h00 

Formação de Equipes - Abordagem sobre gestão de Escolinhas de 

Futebol e trabalhos com Fundamentos. 

10h00 às 

12h00 

Direito Esportivo - Abordagem sobre Direito Esportivo, Lei do Passe, 

Estatuto do Torcedor, Direito Federativo e de Imagem. 

14h00 às 

17h00 

Elaboração e Gestão de Projetos- Abordagem sobre Elementos de 

um Projeto e Oficina de Elaboração de Projetos Esportivos.  

17h00 às 

19h00 

Marketing Esportivo – Cases - Relatos de Vivências e Projetos bem 

Sucedidos. 

19h00 às 

22h00 

 

Relações Interpessoais e Ética - Abordagem sobre Relacionamento 

entre Dirigentes, Atletas, Público, Arbitragem, Empresários, Imprensa, 

e Ética. 

 

 MATERIAL GRÁFICO, PROMOCIONAL E DE CONSUMO 

 

A aquisição dos materiais gráfico, promocional e de consumo, será realizada pela 

entidade civil vencedora do processo seletivo, nos moldes da Planilha de Custos.  

 

 DIVULGAÇÃO  

 

A divulgação do Projeto será realizada através dos órgãos de comunicação do 

Governo do Estado, da FBF, mídias sociais, cartazes e banners.  



A identificação visual do Projeto nos locais onde serão desenvolvidas as atividades 

será feita por meio de banners, observando-se os padrões estabelecidos no Manual 

de Aplicação de Marcas, do Ministério do Esporte e do Governo do Estado da Bahia. 

A entidade parceira deve garantir que a identificação visual seja aplicada em lugar 

de visibilidade para o acompanhamento pela comunidade local e pelos órgãos de 

controle e fiscalização. 

 

 ESPAÇO FÍSICO  

 

O município sede do encontro disponibilizará infraestrutura para o desenvolvimento 

das atividades, em escola ou em locais (públicos ou privados) que assegurem o 

acesso dos participantes.  

Os espaços devem ser adequados às atividades ofertadas e à quantidade de 

participantes, e ter condições mínimas de atendimento, incluindo sanitários, 

bebedouros (ou acesso à água), internet, espaço para a realização das atividades 

complementares.  

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 

O acompanhamento das ações se dará através de:  

 

 Relatórios de Acompanhamento – elaborado após cada encontro, pela 

Coordenação Geral e pelo Técnico responsável pelo acompanhamento, indicado 

pelo Diretor Geral da Sudesb. 

 Relatório de Controle Social – elaborado após cada encontro, pela FBF. 

 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS (Lista de itens apoiados e quantidades de referência) 

 

Para realização das atividades, a SUDESB custeará, com base nos valores de 

mercado e quantidades de referência indicados, os itens de custeio relacionados na 

Planilha de Custos (ANEXO XIV) que contempla a relação dos Recursos Humanos, 

material de consumo, material gráfico e promocional, transporte, passagem aérea, 

hospedagem da equipe técnica e dos palestrantes e outros serviços. 


