
 

 

(31) 3223-2611 
Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio 
Belo Horizonte - MG - CEP 30330-100 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS FINAL 

PERÍODO 06/08/2017 a 06/02/2018 

 

 

 

PROJETO MACKENZIE VOLTADO 

PARA O FUTURO III 

 

 

 

n.º 2016.01.0005 



 

 

(31) 3223-2611 
Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio 
Belo Horizonte - MG - CEP 30330-100 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

I - HISTÓRIA DO MACKENZIE 

O Mackenzie começou a escrever sua história no cenário esportivo e 

social de Belo Horizonte no dia 1º de setembro de 1943. Fundado por um 

grupo de atletas de vôlei e basquete, que tinham como objetivo criar um 

espaço destinado ao lazer e à prática de esportes na capital, o clube iniciou sua 

trajetória em uma quadra construída na Avenida João Pinheiro, uma das áreas 

mais nobres da capital mineira.  

Em 1944, após seguidas vitórias contra equipes da primeira divisão de 

Minas Gerais, o time feminino de vôlei começou a fazer história e aparecer na 

mídia do Estado. “A turma da Avenida João Pinheiro” ficou conhecida por suas 

cortadoras, que faziam um jogo pensado, colocando as bolas nas falhas das 

adversárias, conforme relatava o jornal Folha de Minas do dia 22 de maio 

daquele ano. Filiado à Federação de Vôlei em 1945, a equipe feminina passou a 

disputar a primeira divisão do esporte.  

Com reconhecimento e crescimento do número de frequentadores, a 

necessidade de se construir uma sede própria começou a ganhar vida em 1959. 

Foi então que, após a conquista do heptacampeonato estadual, nos anos 

seguintes, a Prefeitura de Belo Horizonte cedeu a área do bairro Santo Antônio, 

onde se situa a sede atual.  

O Mackenzie é um dos clubes de Belo Horizonte de maior tradição na formação 

de atletas de voleibol, basquetebol e natação. Desde a década de 50 o 

Mackenzie se sobressai nas atividades esportivas, foram muitos títulos 

conquistados e atletas que integram seleções estaduais e nacionais.  
 

II – MODALIDADES E FILOSOFIA  
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O clube, atualmente focado em 3 modalidades esportivas, investe no 

esporte visando a formação e o desenvolvimento de talentos no esporte, 

concomitante à formação integral do atleta cidadão, estimulando a prática dos 

valores do esporte como cidadania, respeito, aprendizado. O “ganhar a 

qualquer custo” não está na filosofia Mackenzie de formar atletas, pois respeita 

e valoriza o ser humano em sua totalidade, nos aspectos físicos, psicológicos e 

comportamentais, elevando o patamar da saúde e do bem estar.  

Tanta história e dedicação ao esporte geraram títulos e um dos pilares 

mais importantes da sua história: O respeito e o reconhecimento no cenário 

esportivo. No voleibol a tradição extrapola os muros do País com Amanda 

Ferreira Meneses, que eleva o nome do clube no voleibol espanhol. Estrelas da 

nossa seleção nacional como Sheilla Castro (bicampeã olímpica), Érika Coimbra, 

Gabriela Braga, Ana Carolina Silva, Tais Mariele, Priscila Heldes, e dentre outras 

que brilham nas quadras da Superliga feminina no Brasil.  

No basquetebol, temos destaques de atletas atuando por outras equipes 

na NBB como os pivôs Wesley de Castro (Pinheiros), Keslei Araújo (Assis/SP) e 

Gedson Thawan Gaspar.  

Na natação, Ítalo Manzine, com berço da sua formação esportiva no 

Mackenzie, hoje em destaque nacional nadando pelo Minas Tênis Clube. Em 

2014 sagrou-se campeão brasileiro, com quebra de recorde de campeonato, 

nos revezamentos 4x100 e 4x50 metros livres no Campeonato Brasileiro Sênior 

de Inverno, no Rio de Janeiro. Neste mesmo campeonato Ítalo Manzine 

conquistou a medalha de prata na prova dos 50 metros livre. No Campeonato 

Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu José Finkel, além de sagrar-se campeão 

brasileiro no revezamento 4x50 metros livres, fez história ao conquistar o vice-

campeonato na prova dos 50 metros livre, ficando atrás apenas do 

megacampeão Cesar Cielo. Em 2016, Italo foi vice-campeão brasileiro no 

Trofeu Maria Lenk, conquistando assim uma vaga nas Olimpíadas Rio 2016 e 

representou o Brasil na semifinal Olímpica Rio 2016. Indiretamente, o nadador 

carregou as cores do Mackenzie em termos de contribuição no seu processo de 

desenvolvimento de atletas.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral  

Dar continuidade ao processo de formação e desenvolvimento de atletas do 

Mackenzie Esporte Clube.  

Objetivos Específicos 

- Possibilitar aos atletas maior experiência no esporte de alto rendimento 

participando de competições em nível estadual, nacional e internacional para as 

equipes de Voleibol Feminino e Basquete Masculino; 

- Possibilitar que adolescentes tenham acesso a prática esportiva sistematizada, 

nas modalidades Voleibol Feminino e Basquete Masculino. 

- Contratar 1 profissional de qualidade para potencializar o alcance dos 

resultados esportivos de forma sistematizada.  

3. Outras Informações 
 

3.1 - Dimensão Esportiva: Rendimento 

3.2 - Prazo de Execução: 12 meses 

3.3 - Número de Beneficiários: 136 

3.4 - Público Alvo: 

136 atletas das modalidades voleibol feminino e basquete masculino, com faixa 
etária de 11 a 18 anos.  
 
Voleibol Feminino 
Sub-13 12 atletas 
Sub-14 14 atletas 
Sub-15 14 atletas 
Sub-16 14 atletas 
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Sub-18 14 atletas 
Total de Atletas Voleibol Feminino - 68 
 
Basquete Masculino 
Sub 12 12 atletas 
Sub 13 14 atletas 
Sub 14 14 atletas 
Sub 15 14 atletas 
Sub 17 14 atletas 
Total de Atletas Basquete Masculino - 68 

 

 

4. Ações 

- Processo de Seleção dos Profissionais 

Foram escolhidos 3 currículos/profissionais para a vaga de Coordenador de 

Esportes, que fizeram o processo seletivo.  

 

O profissional Sergio Vinicius Vera Nunes foi escolhido como Coordenador 

de Esportes, visto as experiências profissionais e vivencias deste junto ao 

clube. 

 

- Testes de Seleção de Atletas 

A seleção das atletas ocorreu por meio da peneirada, que foi amplamente 

divulgada pelo site e redes sociais do clube. 

http://mackenziebh.com.br/2016/noticias/index.asp?op=2&area=Not%C3%

ADcias&subarea=Not%C3%ADcias&idioma=1&cod_info=493#.WQysb4grLI

U 
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https://www.facebook.com/115631258542653/photos/a.287003581405419.57067.

115631258542653/995929683846135/?type=3&theater 

 

 

 

A Peneirada para seleção das atletas ocorreu no dia 09/02/2017 as 18:00 

e participaram da seleção 27 atletas para a modalidade basquetebol 

masculino e 30 atletas do voleibol feminino. 
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Treinamento 

Os treinamentos são realizados na unidade do Mackenzie Esporte Clube 

localizado à Rua Benvinda de Carvalho, SN – bairro Santo Antônio em Belo 

Horizonte/MG. Os treinos acontecem de acordo com o quadro abaixo: 

 

BASQUETEBOL 

TURMA 
FAIXA ETÁRIA 

DOS 
BENEFICIÁRIOS 

HORÁRIO DAS 
ATIVIDADES 

DIAS DA SEMANA EM 
QUE OCORRERÃO AS 

ATIVIDADES 

Basquetebol Sub 13 12 anos 19:30 às 21:00h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira /Sexta-feira  

Basquetebol Sub 14 13 anos 18:00 às 20:00h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira /Sexta-feira  

Basquetebol Sub 15 14 anos 18:00 às 20:00h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira /Sexta-feira  

Basquetebol Sub 17 16 anos 

17:30 às 19:30 h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
/Sexta-feira  

17:30 às 20:00 h 
 

Quinta-feira  
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VOLEIBOL 

TURMA 
FAIXA ETÁRIA 

DOS 
BENEFICIÁRIOS 

HORÁRIO DAS 
ATIVIDADES 

DIAS DA SEMANA EM 
QUE OCORRERÃO AS 

ATIVIDADES 

Voleibol Sub 14 13 anos 19:00 às 21:00h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira  

Voleibol Sub 15 14 anos 14:00 às 16:00h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira /Sexta-feira  

Voleibol Sub 16 16 anos 16:00 às 17:30h 
Segunda-feira /Terça-

feira/Quarta-feira/ 
Quinta-feira /Sexta-feira  

Voleibol Sub 18 17 anos 14:00 às 16:00h 

Segunda-feira /Terça-
feira/Quarta-feira/ 

Quinta-feira /Sexta-feira 
 

 



 

 

(31) 3223-2611 
Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio 
Belo Horizonte - MG - CEP 30330-100 

 

- Competições 

O Mackenzie, participou de algumas competições de agosto de 2017 a 

Fevereiro de 2018. Segue abaixo descrição das competições do período. 

 

17ª Taça Paraná de Voleibol 

Entre os dias 27 de outubro e 01 de novembro de 2017, aconteceu na 

cidade de São José dos Pinhais/RS a 17ª Taça Paraná de Volebol e a equipe 

sub-18 do Mackenzie garantiu a 10ª colocação. 

Para viabilizar a participação dos atletas foram adquiridos, através do 

Projeto Mackenzie Voltado pro Futuro III, os serviços de 

Hospedagem/Alimentação, Passagem Aérea, Translado Clube-Aeroporto-

Clube e Translado interno na cidade de São José dos Pinhais/RS. 

 

Atletas da equipe sub18 durante a competição 17ª Taça Paraná de Voleibol 
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Atletas da equipe sub18 durante a competição 17ª Taça Paraná de Voleibol 

 

 

Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub14 

Entre os dias 07 e 11 de novembro de 2017, aconteceu na cidade de Ipatinga o 

Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub14 e a equipe sub-14 do 

Mackenzie garantiu a 7ª colocação. 

Para viabilizar a participação dos atletas foi adquirido, através do Projeto 

Mackenzie Voltado pro Futuro III, o serviço de transporte rodoviário e translado 

interno durante a competição em Ipatinga/MG. 
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Atletas da equipe sub14 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub14 

 

 

 

Atletas da equipe sub14 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub14 
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Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub15 

Entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2017, aconteceu na cidade de Araxá o 

Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub15 e a equipe sub-15 do 

Mackenzie garantiu a 6ª colocação. 

Para viabilizar a participação dos atletas foi adquirido, através do Projeto 

Mackenzie Voltado pro Futuro III, o serviço de transporte rodoviário e translado 

interno durante a competição em Araxá/MG. 

 

Atletas da equipe sub15 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub15 

 

Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 

Entre os dias 06 a 09 de dezembro de 2017, aconteceu na cidade de São 

Sebastião do Paraíso/MG o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 e 

a equipe sub-18 do Mackenzie garantiu a 4ª colocação. 
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Para viabilizar a participação dos atletas foram adquiridos, através do Projeto 

Mackenzie Voltado pro Futuro III, os serviços de Hospedagem/Alimentação, 

Transporte rodoviário e Translado interno na cidade de São Sebastião do 

Paraíso/MG. 

 

 

Atletas da equipe sub18 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 

 

Atletas da equipe sub18 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 
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Atletas da equipe sub18 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 

 

 

 

Atletas da equipe sub18 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 
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Atletas da equipe sub18 durante o Campeonato Estadual de Voleibol Feminino Sub18 

 

Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 

Entre os meses de Março e Novembro de 2017, as equipes sub13, sub14, 

sub15 e sub17, participaram do Campeonato Estadual Regional de Basquetebol 

Masculino, que aconteceu na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, 

onde o Mackenzie garantiu as seguintes colocações: Sub13 - 5º Lugar, Sub14 - 

5º Lugar, Sub15 - 1º Lugar e Sub17 - 2º Lugar. 

Para viabilizar a participação dos atletas foram adquiridos, através do Projeto 

Mackenzie Voltado para o Futuro III, os serviços de Transporte para o 

deslocamento da equipe até a os locais em que os jogos foram realizados. 
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Atletas da equipe sub 13 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 

 

 

Atletas da equipe sub 14 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 
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Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 

 

Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 
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Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 
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Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 
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Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 

 

 

Atletas da equipe sub 17 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 
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Atletas da equipe sub 17 durante as Etapas Regionais do Campeonato Estadual de basquete 

 

CAMPEONATO AR-6 DE VOLEIBOL 

Entre os meses de Março e Novembro de 2017 aconteceu na cidade de Belo 

Horizonte e região metropolitana, o Campeonato AR-6 de Voleibol, onde o 

Mackenzie garantiu as seguintes colocações: Sub14 - 4º Lugar, Sub15 - 2º 

Lugar, Sub16 – 2º Lugar e Sub18 – 5º Lugar. 

Para viabilizar a participação dos atletas foram adquiridos, através do Projeto 

Mackenzie Voltado para o Futuro III, os serviços de Transporte para o 

deslocamento da equipe até a os locais em que os jogos foram realizados. 
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Atletas da equipe sub 14 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 

 

 

Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 
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Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 

 

 

Atletas da equipe sub 15 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 
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Atletas da equipe sub 16 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 

 

 

Atletas da equipe sub 16 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 
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Atletas da equipe sub 18 durante as Etapas Regionais do Campeonato AR-6 de voleibol 
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5. Divulgação da Logomarca do Governo do Estado e do 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte 

 

 

Banner no Ginásio de Esportes do Mackenzie 
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Faixa do Projeto que os atletas levam nas competições 
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Print do site do Mackenzie onde consta a logomarca do Minas 

Esportiva Incentivo ao Esporte  
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Print do site do Mackenzie onde consta informações sobre o projeto e 

informações sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte 
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Print do site do Mackenzie onde consta a logomarca do Minas 

Esportiva Incentivo ao Esporte e do Governo de Minas  
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6. Metas 
 

6.1 – Atender 136 atletas 

Foram atendidos 142 atletas na modalidade basquetebol masculino e 96 

atletas na modalidade voleibol feminino, ocorrendo uma superação da meta 

prevista. 

 

Documentos comprobatórios: Lista de atletas beneficiadas, com nome, RG, 

CPF, endereço e telefones de contato, consolidada em relatório. 

Segue em anexo nos documentos comprobatórios lista de atletas beneficiados 

pelo projeto.  

 

6.2 – Contratar 1 profissional para atendimento ao projeto em 
questão 
 

Foi realizado processo seletivo e contratação de um coordenador de esportes. 

Documentos comprobatórios: Comprovante de Pagamento dos Salários e 

encargos trabalhistas dos profissionais. 

Segue em anexo cópia da carteira de trabalho, ficha de cadastro, 

comprovante de Pagamento dos Salários e encargos trabalhistas dos 

profissionais. 

 

6.3 – Atender 15 atletas com vale transporte.  

Foram beneficiados 15 atletas com o benefício de vale transporte, 

cumprindo com a meta parcial estabelecida.  

Documentos comprobatórios: nota de compra dos vales transporte e 

relatório de atendimento semestral. 
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Segue em anexo lista dos atletas beneficiados nos meses de fevereiro a 

junho com o Vale Transporte, além da lista emitida pela operadora do VT.  

6.4 – Pagar 7 taxas de mensalidade da Federação Mineira de Voleibol. 

Foram pagas com recursos do Projeto, 7 taxas de mensalidade à 

Federação Mineira de Voleibol, referente aos meses de fevereiro a agosto. 

Documentos comprobatórios: Recibo e comprovante de pagamentos 

Segue em anexo nos documentos comprobatórios. 

 

6.5 – Participar de 9 competições 

As equipes do Mackenzie Esporte Clube participaram das 9 competições 

previstas no plano de trabalho aprovado. 

Documentos comprobatórios: Notas oficiais, reportagens, fotos, cópia dos 

tickets/passagens aéreas (quando o deslocamento da competição utilizar desse 

meio de transporte). 

 

6.6 – Aumentar o percentual de vitórias das equipes de Voleibol nos 

jogos oficiais e amistosos realizados durante a execução do projeto, 

em comparação ao mesmo período do ano anterior 

 

Documentos comprobatórios: cópia das súmulas de jogos oficiais, 

demonstrando os resultados dos jogos e documento emitido pelo Mackenzie, 

assinado pelo técnico da equipe do Mackenzie e pelo Técnico da equipe 

adversária, demonstrando o resultado do jogo amistoso, consolidados em 

relatório com percentual de vitórias em jogos durante a execução do projeto 

em comparação ao percentual de vitórias em jogos realizados no mesmo 

período do ano anterior. 
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No ano de 2016 as equipes de voleibol do Mackenzie Esporte Clube disputaram 

106 jogos e obtiveram 43 vitórias, em 2017 foram 89 jogos com 37 vitórias. O 

percentual de vitórias aumentou de 41% em 2016 para 42% em 2017, 

alcançando a meta estipulada no projeto em questão. 

 

6.7 – Aumentar o percentual de vitórias das equipes de Basquetebol 

nos jogos oficiais e amistosos realizados durante a execução do 

projeto, em comparação ao mesmo período do ano anterior 

 

Documentos comprobatórios: cópia das súmulas de jogos oficiais, 

demonstrando os resultados dos jogos e documento emitido pelo Mackenzie, 

assinado pelo técnico da equipe do Mackenzie e pelo Técnico da equipe 

adversária, demonstrando o resultado do jogo amistoso, consolidados em 

relatório com percentual de vitórias em jogos durante a execução do projeto 

em comparação ao percentual de vitórias em jogos realizados no mesmo 

período do ano anterior 

No ano de 2016 as equipes de basquetebol do Mackenzie Esporte Clube 

disputaram 95 jogos e obtiveram 36 vitórias, em 2017 foram 119 jogos com 47 

vitórias. O percentual de vitórias aumentou de 38% em 2016 para 39% em 

2017, alcançando a meta estipulada no projeto em questão. 

Conclusão 

O Projeto Mackenzie Voltado para o Futuro III, executado com 

recursos da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte foi executado dentro do 

período de execução previsto, 06 de Fevereiro de 2017 e 06 de Fevereiro de 

2018  

Está possibilitando ao Mackenzie contar com profissional em área 

imprescindível para o desenvolvimento de atletas no Clube. Também vem 

beneficiando diretamente os atletas através de participação em competições de 

nível estadual e nacional, proporcionando o alcance do objetivo principal do 
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clube que é a formação de atletas.  

O projeto ainda possibilita que os atletas se desloquem para os 

treinamentos diários através do custeio de vale transporte, benefício importante 

para os envolvidos no processo.  

As metas pactuadas no plano de trabalho foram cumpridas, demonstrando 

alcançando êxito ao final da execução do projeto em questão. Uma das 

evidências são os resultados nas competições.  

Portanto, conclui-se que os recursos do projeto “Mackenzie Voltado para 

o Futuro III” são imprescindíveis e garantem melhoria no processo de 

formação e desenvolvimento de atletas olímpicos.  
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