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 Prestação de Contas- Final 
 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
Projeto GADECAMP – Basquete em Cadeira de Rodas IV 

Proponente: GADECAMP – Grupo de Amigos Deficientes e Esportistas de 
Campinas (CNPJ: 03.172.114/0001-07) 

Nº SLIE - 1509912-15 - Nº do Processo: 58701.003051/2015-61 

 

 

Resultados Final do desenvolvimento do projeto: 

Ao concluir o projeto, nota-se que o grande e principal objetivo de se manter uma 

equipe de excelência com cada vez mais condições competitivas de se manter 

sempre em alto rendimento buscando assim se referência da modalidade a nível 

regional e nacional. 

A partir desse primeiro e fundamental objetivo, traçou-se outros objetivos e metas 

para que esse primeiro possa ser atingido, como: o trabalho individualizado e 

especifico da modalidade para que cada atleta praticante do basquetebol em cadeira 

de rodas possa se apresentar não só bem do ponto de vista da saúde mas também 

em sua plenitude física tendo condições de que em todos os momentos que se 

apresentaram para jogos e competições de desempenhar o melhor possível do ponto 

de vista físico. 

Além de se treinar mais especificamente cada indivíduo em relação as suas próprias 

capacidades físicas também o incremento de mais 15% de treinamento na carga 

horária facilitou assim que atingíssemos esse objetivo com mais facilidade. 

O que pode ser notada com o comparativo das avaliações físicas que foram aplicadas 

no início e ao final do projeto. 

Já citando as avaliações, a equipe foi avaliada em cada jogo disputado seja em 

campeonatos regionais ou nacionais, através de análise de desempenho, scoults, 

analisando cada fundamento e ações do jogo de cada atleta e percebeu-se que foi 

atiginda a meta de se melhorar em 30% as ações de cada atleta se levar em 

consideração os resultados apresentados no início e ao final do projeto. 
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E por fim ao busca a excelência física, técnica, tática e psicológica buscando assim 

sempre o mais alto nível de desempenho nas competições acabou sendo coroado 

todo esse trabalho com a convocação de dois atletas para a seleção brasileira da 

modalidade, sendo que os mesmos apresentam grandes chances de participar do 

torneio mundial da modalidade, em Hamburgo na Alemanha representando todo esse 

projeto e trabalho no plano internacional. 
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