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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

 

METAS QUALITATIVAS 

 

 

Promover a seleção de atletas 

 

Meta cumprida sem restrições devido ao projeto ser de continuidade e 

termos muitos atletas interessados principalmente por ser um projeto que da 

ênfase geral ao atleta estudar com bolsa oferecida com 100% de custo 

oferecido pela entidade acadêmica. 

 

Promover a Capacitação e qualificação técnica dos atletas 

 

Meta cumprida devido a este nível de atleta que se candidata às vagas 

anualmente serem de alto nível de rendimento, portanto a quantidade promove 

sempre que os candidatos se apresentem com uma qualidade física bem 

próxima ao ideal. 

 

Promover as inscrições da entidade e dos atletas junto a confederações e 

órgãos pertinentes do esporte de rendimento 

 

Meta cumprida, pois não se permite que os atletas não estejam 

devidamente inscritos e com todos seus documentos em ordem registrados na 

entidade proponente e participante do projeto. 



 

Assegurar o envolvimento dos atletas com o projeto 

 

Meta cumprida, pois em nosso projeto já se envolve o atleta com as 

categorias mantidas pela própria proponente durante o ano fazendo com que o 

atleta seja um espelho para a Base, juntamente com atividades e eventos 

sociais promovidas pela patrocinadora Master. 

 

METAS QUANTITATIVAS  

 

Promoção de avaliação física 

 

Meta concluída com ajuda de profissionais de saúde, envolvidos com a 

causa de fazer os atletas estudarem para trabalhar, além disto, ao selecionar 

os atletas solicitamos informações dos mesmos aos seus técnicos anteriores 

para ater conhecimento do histórico mesmo que verbal da carreira atlética do 

atleta.  

Na sequencia graças ao auxilio prestado por permutas de atendimento 

de fisioterapia e exames sempre quando necessário de clinicas da cidade, 

conseguimos manter todos sobre controle sem ter grandes ocorrências, 

traumáticas.   

 

Participação da Equipe em eventos 

 

Meta concluída em virtude de termos participado de todos os eventos 

programados para esta sequência de ano que devido ao sistema do projeto ter 

se iniciado no meio de um ano, embora as atividades se invertessem devido a 

problemas de calendários das entidades foi um ano cheio concluindo todas as 

competições propostas.  

As competições Promovidas pela CBB, Frei Secretaria de Esportes. 

 

 

 

 



Proporcionar aos jogadores a oportunidade de visibilidade 

 

Meta Cumprida graças a ações geradas pela em presa patrocinadora 

máster que antes dos eventos faz chamadas constantes do publico por meio de 

propaganda gerada pelo seu departamento de marketing, além de divulgar 

através de meios de redes sociais.  

E assim sendo sempre temos um grande publico tanto como presença 

física como através das redes sociais.  

Além disto, visualizamos os comentários paralelos de nosso e de outros 

estados sobre o projeto, pois sempre estamos em evidencia devido aos títulos 

que conquistamos juntamente associado à obrigatoriedade de estudar e ser um 

acadêmico de sucesso. 

 

Proporcionar ao morador da cidade a possibilidade assistir jogos e 

eventos 

 

Meta totalmente cumprida, pois e doze meses de atividades jogamos 

80% das competições em nossa praça esportiva devido atermos agregado 

direito de decisões dos campeonatos em nosso território devido a durante a 

fase de classificações dos diversos eventos termos tido resultados melhores 

que nossos oponentes.  

Sendo assim sendo conquistamos a possibilidade de decidir os eventos 

em nossa cidade, ainda sim com ajuda de nossos patrocinadores conseguimos 

fazer todos os eventos sem cobrança de ingressos e até com entrega de 

alguns brindes, portanto o publico circula livremente sem custo algum além de 

poderem ver grandes eventos esportivos. 

 

EVENTOS ESPORTIVOS 

 

Na primeira etapa do projeto foram cumpridas as metas descritas no 

projeto com total sucesso. Aja visto que se concluíram os eventos com 

aproveitamento máximo esportivo.  

 



Copa do Brasil Sul  

Realizada no período junho de 2017 a equipe sagrou-se campeã, já pelo 

terceiro ano consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Estadual Paranaense  

 

Outro evento que conseguimos atingir o objetivo máximo conquistando a 

classificação máxima tornando se campeã pelo terceiro ano consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taça Paraná 

 

Este objetivo também foi concluído com sucesso sendo conquistado o 

quarto título nos últimos cinco anos de disputa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos Abertos do Paraná 

 

Este objetivo foi atingido assim como os outros que eram sempre de estar entre 

os finalistas da competição, terminamos em segundo lugar pelo terceiro ano 

consecutivo. 

Nesta sequencia demos continuidade em período de ajuste nas 

recuperações físicas e manutenção de trabalhos aeróbicos e de musculação 

fortalecimento correção de fundamentos tidos como essências, já visando à 

preparação para outros eventos.  

Ajustes e inclusão de novos valores, ajustes técnicos e jogos 

preparativos como pré-temporada. 

 

 

 

 

 

 



Copa Nacional de Rio Do Sul:  

 

Neste evento que utilizamos como pré-temporada foi atingido o objetivo 

pleno com vitória nos três jogos com grande aproveitamento técnico dos novos 

valores.  

Sendo observada também a grande integração conseguida, com sistema 

de pré-temporada e treinamentos de recuperação implantado neste período, 

entendemos que o resultado atingido não só pelo título, mas pela forma que o 

grupo respondeu ao trabalho colocado em pratica.  

 

Copa CCR Rodo Norte 

 

Evento este que abre definitivamente o ano esportivo de nossa cidade 

que procura enaltecer a marca de nosso colaborador máster CCR RODO 

NORTE, Objetivo atingido com êxito total, pois a equipe se tornou Tetra 

Campeão.  

Sendo este o inicio de temporada entendemos que conseguimos com 

este titulo ajustar que estamos no caminho certo e com esperança para novos 

títulos na temporada 2018. 

  

Copa do Brasil Sul 

 

Este evento se da todos os anos e devido sermos Campeões no ano 

anterior tivemos o direito de sediar o evento em nossa cidade, evento este 

promovido pela Confederação Brasileira de Basquetebol com o apoio e 

realização da Federação Paranaense.  

O Objetivo foi atingido com muita competência pelos atletas e pelo 

Projeto NBPG, confirmando assim o quarto título do Campeonato e assim 

sendo se classificou para disputar a Super Copa do Brasil. 

 

Taça Paraná 

 

Evento este composto de dois circuitos regionais  e  um circuito final, 

sendo o Primeiro Circuito  na cidade de São Jose dos Pinhais os  a equipe  se 



sagrou campeã, e  assim ficando  já pré  classificada  para o circuito  final a  

ser  realizado  na cidade de Ponta Grossa  devido a  termos  sido  Campeões 

na edição passada  em Londrina.  

Assim sendo chegamos também até a final do evento conquistando o 

segundo lugar perdendo a final para Londrina.  

O objetivo foi planejado foi cumprido, pois tivemos um a desempenho 

bastante importante, lembrando que jogamos contra uma equipe considerada 

profissional devido sua atuação na Liga Nacional do corrente ano. 

 

 

Super Copa do Brasil 

 

Este evento considerado um dos mais importantes do ano em se falando 

em nível nacional, é promovido pela CBB com a realização da FPRB e sediado 

pela LDPG na cidade de Ponta Grossa.  

A equipe que já vinha numa crescente técnica conseguiu chegar a final 

com belas atuações durante os jogos finais sagrando-se Campeã e 

conquistando o direito de Jogar a LIGA OURO, evento este promovido pela 

atual Liga Nacional de Basquete a NBB.  

Este título veio a  coroar um período  bastante importante  do projeto  e  

atingiu  com grande êxito  o  objetivo imposto  pela  diretoria administrativa do 

projeto, que  formaliza a  cada jogador  a  obrigação de estudar para poder  

jogar e  se isto  se realiza, significa  objetivo  bem cumprido. 

 

Sul Brasileiro de Clubes 

 

Evento que ocorre todos os anos entre as três federações do Sul dos 

Pais priorizando um confronto entre as equipes campeãs de cada estado. 

Realizado no Paraná na cidade de Ponta Grossa, atingiu seu objetivo no 

campo de trabalho técnico e com grande aceitação do publico presente em 

media 1000 pessoas no ginásio e grande visualização em mídia, pois este 

evento contou com transmissões via Facebook com mais de 7500 

visualizações.  

 



Jogos Abertos do Paraná 

  

Evento realizado em Londrina onde cumprimos os objetivos planejados, 

conseguimos mais uma vez ficar entre as duas melhores equipes do evento 

ficando na segunda colocação, e londrina com uma equipe muito bem 

estruturada conquistando justamente o campeonato o qual em nada 

desmereceu o cumprimento de nossos objetivos. 

 

Estadual Paranaense  

 

Evento este que teve seu inicio retardado devido a problemas com as 

datas em função da s eleições, mas inicialmente a equipe já cumpriu parte dos 

objetivos sendo que, passou pela fase de pré-classificação atingindo até o 

momento a classificação para o Play Desligado Final. 

 

DEMAIS EVENTOS 

 

            Em todos os eventos realizados sempre tivemos um bom público, os 

realizados em nossos domínios Ginásio Borell du Vernay sempre com público 

lotando o ginásio cerca de 900 a 1100.  

Quando jogamos fora de casa, temos em média um público de 250 a 

300 pessoas  

Atualmente temos uma situação de grande envolvimento popular com 

este esporte devido à grande procura que este tipo de exposição dos atletas 

adultos universitários causa com as ações sociais promovidas pela empresa 

CCR Rodo Norte em alguns finais de semana durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

 



A LDPG promove por sua iniciativa própria e utilizando a participação 

voluntária de atletas estudantes de educação física envolvidos com o projeto 

algumas categorias de base para poder servir a população para estar dando 

uma contrapartida população que abraçou e prestigia de forma maciça este 

esporte na cidade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em consideração que todos os anos temos competições, que 

variam de ordem de realização devido a não dominarmos as entidades que as 

promovem, ainda mais neste ano que foi um ano com eleições que  

acarretaram a  modificações de estratégias  para cumprir  calendários  mais  

apertados , e  ainda  tendo que administrar situações   de transporte  e  provas  

dos  atletas na faculdade  item obrigatório para nosso projeto funcionar Mesmo 



assim, estaremos continuando a atender os objetivos do projeto concebido, em 

todos os seus quesitos até o seu encerramento. 

Quanto aos recursos humanos deste projeto informamos e adiantamos 

que a Liga Desportiva de Ponta Grossa tem como habito administrativo ser a 

responsável pela manutenção dos profissionais necessários para manter o bom 

nível de execução do mesmo. Isso se dá através de parcerias com clinicas de 

fisioterapia e treinamento de atletas de rendimento como também utilizando os 

profissionais que formaram no próprio projeto já em edições anteriores e que 

hoje prestam serviços para Liga Desportiva já exercendo a profissão. 

 

Deixaremos aqui também alguns links onde temos mais informações de 

mídias em jornais, TV e rádio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrusOOdm7oE (Treino funcional dos 

atletas) 

 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sou-esporte-

movimenta-parque-ambiental-de-ponta-grossa/5664904/(Participação NBPG 

eventos da comunidade – aos 7:10min do vídeo) 

http://netesporteclube.com.br/materia/NBPG-conquista-feito-inedito-e-fatura-o-

tri-da-Copa-do-Brasil 

http://arede.info/esporte/179067/nbpg-vence-o-londrina-e-fatura-o-tri-estadual 

http://netesporteclube.com.br/materia/Com-100-de-aproveitamento-NBPG-

fatura-a-Taca-Parana-2017 

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7273&tit

=Duelo-de-gigantes-Ponta-Grossa-e-Londrina-decidirao-titulo-do-basquetebol-

masculino 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-celebra-

temporada-vencedora-em-2017 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/181932/TIME-DO-NBPGRODONORTE-

RECEBE-HOMENAGEM-NA-CAMARA-MUNICIPAL 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-

temporada-2018-em-marco 

https://www.youtube.com/watch?v=hrusOOdm7oE
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sou-esporte-movimenta-parque-ambiental-de-ponta-grossa/5664904/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sou-esporte-movimenta-parque-ambiental-de-ponta-grossa/5664904/
http://netesporteclube.com.br/materia/NBPG-conquista-feito-inedito-e-fatura-o-tri-da-Copa-do-Brasil
http://netesporteclube.com.br/materia/NBPG-conquista-feito-inedito-e-fatura-o-tri-da-Copa-do-Brasil
http://arede.info/esporte/179067/nbpg-vence-o-londrina-e-fatura-o-tri-estadual
http://netesporteclube.com.br/materia/Com-100-de-aproveitamento-NBPG-fatura-a-Taca-Parana-2017
http://netesporteclube.com.br/materia/Com-100-de-aproveitamento-NBPG-fatura-a-Taca-Parana-2017
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7273&tit=Duelo-de-gigantes-Ponta-Grossa-e-Londrina-decidirao-titulo-do-basquetebol-masculino
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7273&tit=Duelo-de-gigantes-Ponta-Grossa-e-Londrina-decidirao-titulo-do-basquetebol-masculino
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7273&tit=Duelo-de-gigantes-Ponta-Grossa-e-Londrina-decidirao-titulo-do-basquetebol-masculino
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-celebra-temporada-vencedora-em-2017
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-celebra-temporada-vencedora-em-2017
http://arede.info/jornaldamanha/bola/181932/TIME-DO-NBPGRODONORTE-RECEBE-HOMENAGEM-NA-CAMARA-MUNICIPAL
http://arede.info/jornaldamanha/bola/181932/TIME-DO-NBPGRODONORTE-RECEBE-HOMENAGEM-NA-CAMARA-MUNICIPAL
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-temporada-2018-em-marco
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-temporada-2018-em-marco


http://arede.info/jornaldamanha/bola/203798/nbpg-testa-equipe-em-

competicao-interestadual 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-

temporada-2018-nesta-sexta-feira 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-inicia-

temporada-2018-levantando-trofeu 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpg-quer-ponta-grossa-como-

sede-da-supercopa-do-brasil-2018 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-faz-estreia-em-

casa-nesta-sexta 

http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-

copa-ccr 

http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-

copa-ccr 

http://www.cbb.com.br/noticias/2018/03/cbb-confirma-nbpgccr-rodonorte-como-

sede-da-supercopa-do-brasil 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/207235/NBPG-VENCE-O-MARINGA-E-

LEVANTA-TACA-DE-CAMPEAO 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgrodonorte-comeca-as-

disputas-da-taca-parana-e-do-paranaense 

http://cbb.com.br/noticias/2018/04/federacoes-em-quadra-taca-parana-

masculina-e-paranaense-feminino 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/209567/NBPG-DISPUTA-DUAS-

COMPETICOES-NESTE-FINAL-DE-SEMANA 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-vence-duelos-

pela-taca-parana-e-estadual-feminino 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/209992/NBPG-VENCE-DUELOS-NA-

TACA-PARANA-E-ESTADUAL-FEMININO 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/203798/nbpg-testa-equipe-em-competicao-interestadual
http://arede.info/jornaldamanha/bola/203798/nbpg-testa-equipe-em-competicao-interestadual
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-temporada-2018-nesta-sexta-feira
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-estreia-na-temporada-2018-nesta-sexta-feira
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-inicia-temporada-2018-levantando-trofeu
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-inicia-temporada-2018-levantando-trofeu
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpg-quer-ponta-grossa-como-sede-da-supercopa-do-brasil-2018
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpg-quer-ponta-grossa-como-sede-da-supercopa-do-brasil-2018
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta
http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-copa-ccr
http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-copa-ccr
http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-copa-ccr
http://arede.info/esporte/206754/nbpg-faz-estreia-em-casa-nesta-sexta-na-copa-ccr
http://www.cbb.com.br/noticias/2018/03/cbb-confirma-nbpgccr-rodonorte-como-sede-da-supercopa-do-brasil
http://www.cbb.com.br/noticias/2018/03/cbb-confirma-nbpgccr-rodonorte-como-sede-da-supercopa-do-brasil
http://arede.info/jornaldamanha/bola/207235/NBPG-VENCE-O-MARINGA-E-LEVANTA-TACA-DE-CAMPEAO
http://arede.info/jornaldamanha/bola/207235/NBPG-VENCE-O-MARINGA-E-LEVANTA-TACA-DE-CAMPEAO
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgrodonorte-comeca-as-disputas-da-taca-parana-e-do-paranaense
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgrodonorte-comeca-as-disputas-da-taca-parana-e-do-paranaense
http://cbb.com.br/noticias/2018/04/federacoes-em-quadra-taca-parana-masculina-e-paranaense-feminino
http://cbb.com.br/noticias/2018/04/federacoes-em-quadra-taca-parana-masculina-e-paranaense-feminino
http://arede.info/jornaldamanha/bola/209567/NBPG-DISPUTA-DUAS-COMPETICOES-NESTE-FINAL-DE-SEMANA
http://arede.info/jornaldamanha/bola/209567/NBPG-DISPUTA-DUAS-COMPETICOES-NESTE-FINAL-DE-SEMANA
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-vence-duelos-pela-taca-parana-e-estadual-feminino
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-vence-duelos-pela-taca-parana-e-estadual-feminino
http://arede.info/jornaldamanha/bola/209992/NBPG-VENCE-DUELOS-NA-TACA-PARANA-E-ESTADUAL-FEMININO
http://arede.info/jornaldamanha/bola/209992/NBPG-VENCE-DUELOS-NA-TACA-PARANA-E-ESTADUAL-FEMININO


http://cbb.com.br/noticias/2018/04/federacoes-em-quadra-taca-parana-

masculina-e-paranaense-feminino 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-busca-o-tetra-

da-copa-do-brasil-em-casa 

http://cbb.com.br/noticias/2018/05/copa-do-brasil-fase-sul-sera-disputada-de-

sexta-18-a-domingo-20-em-ponta-grossa-pr 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/214196/NBPGRODONORTE-BUSCA-O-

TETRA-DA-COPA-DO-BRASIL 

http://cbb.com.br/noticias/2018/05/novo-basquete-ponta-grossa-conquista-o-

tetra-da-copa-do-brasil-fase-sul 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/217447/ELENCO-DO-NBPG-VISITA-

NOVO-PRESIDENTE-DA-CCR-RODONORTE 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-treina-de-olho-

na-supercopa-brasil 

http://m.arede.info/esporte/224677/cbb-define-tabela-de-jogos-da-supercopa-

brasil-de-basquete 

https://redeglobo.globo.com/rpc/diversao-e-arte/Ponta-Grossa/noticia/torneio-

de-basquete-acontece-em-ponta-grossa-a-partir-da-proxima-terca-7.ghtml 

https://www.facebook.com/ShowdeBolaGuara/videos/2094042340635551/ 

http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/paranatv-1edicao/videos/t/ponta-

grossa/v/novo-basquete-ponta-grossa-estreia-com-vitoria-sobre-o-pato-

branco/6930867/ 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-segue-invicto-

na-supercopa-brasil-no-borell 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/nbpgccr-rodonorte-inicia-busca-

pelo-tetra-da-taca-parana-masculina 

http://arede.info/jornaldamanha/bola/228127/nbpgccr-inicia-busca-pelo-tetra-no-

estadual 

http://cbb.com.br/noticias/2018/04/federacoes-em-quadra-taca-parana-masculina-e-paranaense-feminino
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