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Introdução: Implantado no em fevereiro de 2015 o Centro de Treinamento em Esportes 

Paraolímpicos de Campinas e Região – CTEPCR: Natação Fase I é uma iniciativa da 

Associação Paraolímpica de Campinas (APC) entidade não governamental sem fins 

lucrativos com sede no município de Campinas/SP, que desde 2007 busca através do 

fomento e desenvolvimento de atividades esportivas, contribuir para a formação global 

de pessoas com deficiência. Projeto de Alto Rendimento aprovado pelo Ministério do 

Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte - LFIE.  Objetivo: Descrever as 

metodologias de gestão e acompanhamento utilizadas para a implantação do CTEPCR: 

Natação Fase I. Metodologia: Estudo de caso descritivo, as informações necessárias 

para a realização do estudo foram obtidas nos documentos oficias do projeto e/ou 

retiradas dos relatórios produzidos no período de Fevereiro a Agosto de 2015 pela APC 

e encaminhados periodicamente aos gestores do Ministério do Esporte responsáveis 

pelo acompanhamento do Projeto, posteriormente estes dados foram classificados, 

categorizados e interpretados verificando-se a obtenção de êxito no processo de 

implantação e do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas descritas e/ou 

estabelecidas pelo programa/projeto. Resultados: A metodologia de construção de 

redes, caracterizada pelo envolvimento de patrocinadores, apoios e parcerias, 

envolvendo a participação de secretarias municipais, entidades esportivas e de 

atendimento a pessoa com deficiência, além de serviços de reabilitação, propiciaram 

que 100% dos objetivos e metas qualitativas e quantitativas fossem atingidos no período 

analisado que compreende sete (7) meses de desenvolvimento do projeto, que tem como 

período total de execução de quinze (15) meses. Considerações Finais: Os resultados 

obtidos durante o período analisado indicam que a gestão e a metodologia de trabalho 

em rede, bem como a construção de parcerias e o envolvimento de diversos segmentos 

de apoio e atendimento a pessoas com deficiência, é satisfatória para a obtenção dos 

objetivos traçados no planejamento inicial.  
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