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Contexto de elaboração
do projeto

02



Contextualização do
projeto
Há 67 anos, a Atlética FEA USP (AAAVC) é responsável pela manutenção e
coordenação de 27 modalidades esportivas, e tem o compromisso não somente de
geri-las, mas também de auxiliar em seu desenvolvimento, de forma que os atletas
possam chegar o mais próximo possível da excelência.

Contudo, para além de seu compromisso com as modalidades e atletas da FEA, a
Atlética tem um compromisso com toda a comunidade FEAna que impacta
diariamente por ser uma entidade representativa. Com isso, a entidade sempre deve
buscar promover a inclusão e igualdade, na comunidade e no esporte, a fim de
construir um ambiente confortável para todos, e assim, fazer jus ao seu papel.

Recentemente, este papel de desenvolvimento social da Atlética se tornou ainda
mais importante, devido ao contexto atual em que os alunos da USP se encontram.
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De acordo com dados do de pesquisas publicadas no Jornal USP, em 2021,
51,7% dos ingressantes nos cursos de graduação cursaram o Ensino Médio em
escola pública, representando um aumento de 3,9% em relação a 2020. Além
disso, dos calouros de 2021, 49,4% têm renda familiar bruta entre 1 e 5
salários mínimos, sendo que isso representa um aumento de quase 2% em
relação ao ano anterior. E essa realidade também é refletida nos alunos da FEA,
onde 49% dos ingressantes de 2021 cursaram Ensino Médio em escola pública.

Tais dados evidenciam as recentes mudanças que a Universidade Pública e a
FEA tem sofrido nos últimos anos. Cada dia mais, mais alunos de baixa renda e
vindos de escola pública entram na Universidade e acabam não tendo a
oportunidade de viver a experiência universitária completa por conta dos valores
altos e da falta de inclusão.

Pensando neste cenário, e em nosso compromisso e missão como Atlética,
decidimos criar, em 2020, algumas ações que pudessem garantir maior inclusão
em nossas diversas atividades. Uma dessas ações foi a criação do Plano de Apoio
ao Esporte Universitário na FEA-USP, projeto incentivado pela 
Lei de Incentivo ao Esporte.

04



Sobre o projeto
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O que é , e como funciona, a
Lei de Incentivo?
A Lei n° 11.438/06, ou Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério
da Cidadania, permite que pessoas, tanto físicas como jurídicas,
possam realizar contribuições em projetos de cunho esportivo e
tenham parte do Imposto de Renda restituído, funcionando de
forma semelhante à Lei Rouanet. Assim, projetos aprovados
pelo Governo Federal contam com esse auxílio para impulsionar
captações e fomentar as diversas formas de atividades
esportivas ao redor do país.
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Apresentação do
projeto

 Atualmente estamos trabalhando com o projeto
Plano de Apoio ao Esporte Universitário na FEA-
USP - presidido pela Lei de Incentivo ao Esporte e
aprovado em 2020 - que no momento se encontra

na fase de captação. 
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Nosso principal objetivo com o projeto é não só
promover o avanço do esporte universitário,

viabilizando o desenvolvimento e o fortalecimento
das diversas modalidades esportivas, como

também estimular o aumento da inclusão social
nesse meio. 



Por meio das
contribuições,
pretendemos
alcançar três metas
principais, que irão
impulsionar o
esporte dentro da
nossa faculdade,
sendo elas:

Redução das despesas esportivas

Maior investimento nos atletas e
redução das mensalidades

Aumento da acessibilidade e
desempenho esportivo
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MATERIAL ESPORTIVO (R$11,3k)
5.9%

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO (R$9,1k)
4.8%

ASSESSORIA EM GERENCIAMENTO
(R$18k)

9.3%

INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES (R$115,8k)
60.2%

UNIFORMES (R$38,1k)
19.8%

R$ 192.603,93
VALOR TOTAL DO PROJETO

Distribuição dos
gastos 
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Dados de aporte
2020 - 2021
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13%

Valores do Projeto

Valor arrecadado
R$ 25.368,00

Valor total do projeto
R$192.603,93
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Com relação aos números, desde o início da fase de
captação do nosso projeto em 2020, já foram arrecadados
R$ 25.368,00, representando assim 13,17% do total previsto
de R$ 192.603,93.

Valores de aporte

Além disso, do valor total arrecadado, R$ 18.153,00
(71,56%) foram captados em 2020 e os restantes R$
7.215,00 (28,44%) até junho do presente ano. Vale pontuar
que uma parte do montante coletado em 2021 se deu
através de uma rifa realizada com o intuito de diversificar
os canais pelos quais recebemos aportes para o projeto.

28,4%

71,6%
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Número de aportes

2020 2021 TOTAL
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No quesito número de doadores do
projeto, temos um total de 17 pessoas,

sendo que 14 (82,35%) desses aportaram
em 2020 e os outros 3 (17,65%) até junho

de 2021. 
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É preciso ressaltar, porém, que grande
parte das doações ocorrem no último

trimestre do ano e que portanto os
números de 2021 ainda devem mudar

de forma significativa.
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Impactos do projeto
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Inscrições

60.2%

Uniforme

19.8%

Serviços de Terceiros

9.3%

Material Esportivo

5.9%

Elaboração e Captação

4.8%

Categoria Valor Total
Inscrições R$ 115.875,00
Uniforme R$ 38.168,55

Serviços de 
Terceiros R$ 38.168,55

Material
Esportivo

R$ 11.388,76

Elaboração e 
Captação

R$ 9.171,62

16Valor percentual do projeto para cada
categoria



Mas como isso
realmente impacta
na vida de nossos
atletas ?
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Com o valor já captado 

Filiar individualmente  todos os atletas na LAAUSP para
participação de campeonatos durante o ano .

correspondente a sua parte no projeto podemos

Fardamento completo para a equipe de vôlei
feminino e futebol masculino

Bolas para o time de basquete

Inscrição integral de todos dos atletas no
Economíadas  e InterUSP; 

e  n a s  c o m p e t i ç õ e s  d e  c a d a  m o d a l i d a d e

Novos uniformes para mais 6 equipes : 
basquete, handbol, tênis de mesa, rugby e judô

O que poderíamos comprar 
se captar mais

Equipamentos para mais 7 times: 
futsal, handbol, vôlei, tênis, softbol e beisebol; tatames para lutas

Impactos na prática 18



Atualizações na Lei de Incentivo
 

Recentemente, uma nova portaria da Lei de Incentivo foi publicada em 15 de Julho de 2021, e
traz diversas modificações importantes para os projetos incentivados, mas uma em especial
garante uma grande vantagem ao nosso projeto.

O objetivo principal da portaria é aprimorar a legislação que tem entre seus objetivos promover
o desenvolvimento e o acesso da população ao esporte. Visando isso, foi permitida a
continuidade de captação de recursos após início da execução do projeto. 

Antes da publicação desta portaria, isso não era possível, de forma que a instituição era
obrigada a encerrar seu projeto vigente a fim de começar sua execução (distribuição efetiva do
valor arrecadado até aquele ponto) e, caso quisesse continuar a captação de recursos, deveria
elaborar e iniciar um novo projeto incentivado. 
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Com esta nova diretriz, os projetos têm a liberdade de conduzir o projeto de forma mais
inteligente, na medida em que podem fazer uso do dinheiro já arrecadado enquanto
continuam com suas estratégias de captação.

Para o Plano de Apoio ao Esporte Universitário na FEA-USP, isso significa que podemos
realizar a nossa etapa de Captação de Recursos com mais tranquilidade, o que nos dá mais
tempo para planejar novas estratégias de captação e para aprimorar as que já conhecemos.

Contudo, ainda que esta portaria represente um grande alívio, ainda temos metas a seguir
para este ano, que vão permitir um desenvolvimento mais rápido e completo dos atletas e
modalidades da FEA.
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Próximos Passos 
Até o final de 2021, temos o objetivo de arrecadar 20% do valor total estabelecido, para que possamos, de
fato, utilizar o dinheiro em itens que reflitam em um aumento do desempenho esportivo e maior inclusão
através do esporte.

Para isso, estamos participando de editais de organizações com políticas de incentivo ao esporte e
continuamos buscando parcerias e o apoio de pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em
contribuir com o nosso projeto, a fim de ajudar a fomentar o esporte universitário e torná-lo mais acessível.

O valor investido por essas pessoas ainda pode ser restituído através da dedução do imposto de renda - em
até 6% para pessoas físicas e 1% para pessoas jurídicas - caso a doação seja realizada dentro do período
fiscal, que termina em 31/12/2021.

Caso tenha interesse em saber mais sobre a nossa atuação e o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte ou
caso possua alguma dúvida, acesse o nosso site ou entre em contato conosco!
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Obrigado pela contribuição
e por apoiar o projeto!
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          leideincentivo@atleticafeausp.com

Informações de contato

     Ana Nogues:   (11) 96392-1811

https://www.atleticafeausp.com.br/lie

https://www.atleticafeausp.com.br/lie

