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O Pura Arte Futebol Clube, inscrito no CNPJ 20.113.930/0001-69 é uma organização 

sem fins lucrativos, foi fundado em 14 de abril de 2012 por um grupo de amigos, embora 

não possuam um espaço físico próprio, suas atividades são realizadas  na comunidade da 

COHAB NOVA do bairro Caminho Novo, na cidade de Palhoça - SC. 

Em 2012 no início do projeto, as instalações eram localizadas na Av. Das Tipuanas 

no bairro Madri, naquela época o foco do projeto era apenas o futebol amador, com o passar 

dos anos, conforme a necessidade da comunidade, a ideia foi se aprimorando com base 

nos aspectos educativos, esportivos e assistenciais. A equipe gestora, para suprir as 

demandas emergentes, passou a oferecer novas atividades como: aulas de música, 

capoeira e reforço escolar. Também realiza esporadicamente doações de roupas e 

alimentos, para distribuir para as famílias dos integrante do projeto. 

Os responsáveis atualmente pela instituição são Lui Vandré da Rosa e sua esposa 

Kris Regina Souza, que realizam todo o trabalho voluntariamente atendendo  cerca de  60 

crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos no contraturno escolar. O objetivo da instituição 

é envolver estas crianças e adolescentes na atividade esportiva, para dar um futuro melhor 

a eles evitando que ociosidade os conduza a se envolver na criminalidade de onde vivem. 

Também são incentivados a estudarem, ou seja, precisam estar frequentando a escola para 

participarem dos treinos,  e alguns têm a chance de seguir carreira no esporte. O Pura Arte 

Futebol Clube auxilia na divulgação dos talentos dos alunos, buscando tornar sonhos de 

meninos e meninas em realidade, pois olheiros reconhecidos frequentam os campeonatos, 

buscando selecionar os melhores para oportunidades na carreira do futebol. 

 O Pura Arte já foi notícia diversas vezes no jornal Palhocense, pelos seus 

campeonatos beneficentes o que proporciona maior visibilidade e possibilidade de 

conseguir parcerias e doações.   O trabalho voluntário, as doações e os eventos para 

angariar fundos são recursos  indispensáveis  para que a instituição continue a existir, haja 

visto que ela não possui ajuda financeira governamental. Sem verbas e sem auxílio para a 

compra dos materiais, ela não conseguiria colocar mais alunos ou mesmo manter os 

existentes, correndo um grande risco de fechar as portas. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto Cooperação é uma iniciativa da disciplina de Captação de Recursos da 

sétima fase do curso de Administração da Faculdade Municipal de Palhoça,ministrada pela 

professora Joici Lilian Rodrigues.  É responsabilidade dos alunos escolher uma instituição 

para ajudar captando recursos por meio de ações como: venda de rifas, captação de 
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parcerias, doações diversas,  com o finalidade de realizar uma ação social para a sociedade 

na cidade onde a faculdade está inserida. É uma forma de colaborarmos com a sociedade 

local aplicando um pouco do conhecimento adquirido e dando retorno ao município, já que 

os acadêmicos estão se beneficiando de uma  Faculdade é municipal, gratuita e de 

qualidade.  Considerando que os recursos advém da sociedade, esse projeto, é uma forma 

de agradecimento e auxílio a qualquer instituição não governamental que precise de apoio, 

sendo assim por escolha via votação dos alunos, foi decidido que o foco de apoio de todo 

o projeto será o projeto Pura Arte Futebol Clube. 

Esta instituição foi escolhida após um breve relato da sua atuação social feito em 

sala de aula. Os acadêmicos entenderam a importância de destinar apoio para o Pura Arte 

Futebol Clube visto que há apenas duas pessoas que estão bem envolvidas. Também 

percebeu-se a oportunidade de contribuir para que ela continuasse a produzir bons 

resultados para as novas gerações da sociedade onde está inserida.  Na ação do projeto 

Cooperação, não será entregue ajuda financeira em espécie, mas sim por meio de ações 

como: divulgação da instituição, doações diversas através de parcerias de empresas. Após 

conversa com o responsável definiu-se as ações do projeto para atender às necessidades 

da instituição.  Assim definiu-se o foco em doações de  materiais esportivos como: bolas, 

cones, uniformes, entre outros, para que o projeto possa continuar a oferecer aos alunos 

da comunidade os treinos com os recursos necessários e possa abrir portas para novos 

inscritos. 

Inicialmente a ideia para apoiar o projeto Pura Arte além do já mencionado, era 

realizar uma manutenção no espaço físico do vestiário e do campo de Futebol com reformas 

na estrutura, como pintura, colocação de azulejos, troca de redes e melhorias na 

iluminação. Para isso realizaríamos eventos, campeonatos, tradicional Choripan na FMP. 

Mas infelizmente  surgiu a pandemia do Covid-19, no qual houve determinações do governo 

estadual de suspender aulas, eventos, aglomeração de pessoas, entre outros. Também 

houve aprovação de um projeto pelos vereadores para reestruturar os espaços físicos do 

campo que pertencem à comunidade COHAB, com isso nos voltamos para as ações mais 

diretas do Pura Arte.  

A realização das ações do Projeto Cooperação agregam valor à imagem da 

Faculdade Municipal de Palhoça, que é uma instituição de ensino superior totalmente 

gratuita mantida pelos palhocenses, perante a sociedade demonstrando ainda mais o 

comprometimento social dos alunos e dos corpo docente. Contribui, ainda, para que FMP 

se torne ainda mais conhecida, gerando maior interesse à população para que a cada ano 

aumentem a quantidade de inscritos no vestibular de entrada em um curso superior. As 
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ações como o projeto cooperação demonstram o comprometimento da faculdade  com os 

aspectos sociais do município de Palhoça. 

Tornar a FMP mais visível, trará mais alunos, isso é de fundamental importância para 

que ela continue de portas abertas, realizando suas atividades, continuando a ser uma 

instituição pública, gratuita e de qualidade, dando oportunidade de ensino superior a todos 

os moradores Palhocenses, realizando sonhos, entregando profissionais no mercado de 

trabalho, futuros empreendedores, haja vista que o maior foco da faculdade é o 

empreendedorismo, assim gerando mais empregos, movendo a economia, desenvolvendo 

ainda mais a cidade de Palhoça que é a que mais cresce em Santa Catarina. 

 

3 OBJETIVOS 

 Nesta etapa será apresentado os objetivos gerais e específicos do presente estudo. 

3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver ações que proporcionem a sustentabilidade e visibilidade da instituição 

Pura Arte Futebol Clube. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Divulgar o Projeto Cooperação e a instituição Pura Arte nas mídias sociais; 

● Tornar a Faculdade Municipal de Palhoça  ainda mais conhecida em Palhoça;  

● Arrecadar recursos financeiros através de ações beneficentes;  

● Conseguir doações de materiais esportivos;  

● Captar patrocinadores para os uniformes; 

● Arrecadar  alimentos e roupas para doação; 

● Entregar o projeto juntamente com o cronograma de ações. 

 

4 PÚBLICO ALVO  

 

As ações do Projeto Cooperação e do Pura Arte Futebol Clube, beneficiarão 

diretamente cerca de 60 crianças e adolescentes com idades entre  5 a 17 anos moradores 

do bairro Caminho Novo, são indivíduos de classe social baixa, todos estudantes de escolas 
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públicas. Também, como público indireto estão as famílias destes integrantes do projeto 

que serão beneficiados com cestas básicas e roupas e máscaras de tecido. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do Projeto foi necessário realizar uma pesquisa sobre a 

organização Pura Arte. Foi feito uma reunião com o responsável pela instituição onde foi 

nos apresentado as ações do projeto, o estatuto da criação da organização, o atestado de 

funcionamento, o certificado de utilidade pública. Os dados foram coletados, registrados e 

analisados, para que se extraísse  todas as informações necessárias, para que se pudesse 

realizar um diagnóstico completo da instituição escolhida “Pura Arte Futebol Clube”, de seu 

funcionamento, público alvo, entre outras informações que serviram de base, para uma 

confecção do presente trabalho, sendo fundamentais para que  pudesse ter um pleno 

entendimento da ação que poderiam ser feitas. 

Todos acadêmicos têm responsabilidades na execução do projeto, porém algumas 

tarefas específicas ficaram a cargo de alguns acadêmicos conforme consta no Plano de 

Ações.  Definiu-se as ações em sala de aula através de votações e sugestões, também foi 

formado uma comissão com 12 membros para direcionar melhor todos os trabalhos.   

Para todas as ações do projeto, desde o planejamento, escrita do trabalho, 

elaboração do orçamento, realização de propagandas em mídias sociais, relacionamento 

externo e interno a faculdade para captação de arrecadações de recursos e doações 

(financeiras e materiais) foram usados esforços de todos os acadêmicos da sétima fase 

2020/1 de Administração – noturno da Faculdade Municipal de Palhoça, com o auxílio da 

Professora orientadora da matéria de captação de recursos - Mestre Joici Lilian Rodrigues. 

Quanto a estrutura do trabalho escrito  foi dividida da seguinte maneira: 

 

● Contexto Histórico Da Organização: Nesta etapa do trabalho foi apresentado de 

forma resumida a história do projeto adotado, abordando aspectos pertinentes a 

organização como: a forma que ela se iniciou, sua localidade, seus os integrantes, 

suas dificuldades, seus objetivos, seu propósito na sociedade e todos os históricos 

que a empresa percorreu, desde sua abertura até o presente momento; esses dados 

são fundamentais para que o leitor conheça e tenha um pleno entendimento do 

funcionamento do projeto. 
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● Justificativa: Nesta etapa do trabalho é exposta a forma que com que o Projeto 

Cooperação irá ajudar o projeto escolhido, demonstra a importância de suas ações, 

como elas impactarão na sociedade, os benefícios que elas trarão de apoio ao projeto 

escolhido, quais serão seus retornos e como o projeto pode ajudar a Faculdade 

Municipal de Palhoça. 

 

● Objetivos: São expostos o objetivo geral, (relatando a principal ação que se deseja 

realizar em prol do desenvolvimento das atividades do projeto escolhido) e os 

objetivos específicos apresentando de forma detalhada as ações que se pretendem 

realizar. 

 

● Público Alvo: É abordado qual o público alvo (faixa etária, classe social e etc..) que 

o Projeto Cooperação estará apoiando através de suas ações juntamente com o 

Projeto Pura Arte. 

 

● Metodologia: Relata a forma como o trabalho foi elaborado e dividido para que o leitor 

possa ter um melhor entendimento de todas as etapas do trabalho. 

 

● Equipe e Parcerias: Aponta os integrantes do corpo docente e discente que 

auxiliaram nas ações do Projeto Cooperação, bem como os parceiros que estiveram 

envolvidos através de doações. 

 

● Metas: São apontadas as etapas que antecedem os objetivos, descrevendo todas as 

ações com um prazo estipulado para realização das atividades, dentro de um 

cronograma de entrega do objetivo. 

 

● Cronograma: São descritos minuciosamente todas as ações do projeto com prazos 

estipulados, para que todos tenham ciência do que deve ser feito, sempre respeitando 

a data de entrega, auxiliando no processo de condução de todas as atividades do 

projeto.  

 

● Orçamentos: É apresentado a parte financeira, apontando todas as entradas e saídas 

de capitais adquiridos no projeto, essa etapa é importante para o planejamento 

financeiro, para que todos saibam qual recurso se tem, quanto precisa, se há 

necessidade de tomar ações corretivas, entre outros, o orçamento é fundamental para 
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o processo de tomada de decisões, devendo sempre ser acompanhando com as 

ações previstas no cronograma, para que se realizem dentro do prazo previsto. 

 

● Avaliação e Resumo: Essa é a última parte do trabalho, na qual é apresentado de 

forma resumida todo o projeto, avaliando os pontos positivos e negativos e qual foi o 

resultado obtido ao final do projeto. 

 

6 EQUIPE E PARCERIAS 

 

 Para que o projeto tivesse sucesso foi fundamental o apoio de todos os parceiros 

envolvidos que se disporão a abraçar a causa e ajudar o Projeto Cooperação a realizar 

suas ações beneficentes em prol do desenvolvimento do Projeto Pura Arte, esses parceiros 

contribuíram, recursos financeiros e  doações. A seguir será destacado o nome de todos os 

que estiveram envolvidos direta ou indiretamente:  

 

Parceiros Acadêmico 
Responsável 

Ação Valor 

Mercado Minuano Andreza Doações de alimentos Não estimado 

Bom de Brasa Fabiano 25 cestas e alimentos Não estimado 

Matheus Coelho 
Massoterapia 

Ingrid Pacote de massagens Não estimado 

Mauerwerkdes Doces 
e Salgados 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

El toro Burgher Shauanne Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Desejo de Pandora Isadora Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Camila Vargas Nail 
Design 

Ingrid Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Cia das Plantas Shauanne Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

CGA Fotografias Turma  Ensaio fotográfico Não estimado 

Bárbara Fernandes 
Studio de 

Sobrancelhas 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

 
Não estimado 
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Atena Personalizados Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Cléia banho e tosa Tuany Ponto de coleta e 
arrecadações de 

roupas 

Não estimado 

RV metalúrgica Christian Doação de 20 
uniformes completos 

R$ 1.200,00 

Jotas 
Empreendimentos 

Diego Doação de 20 
uniformes completos 

R$ 1.200,00 

Personaliza produtos 
personalizados 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Ka Doces - doces 
personalizados 

Ingrid Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Parceiros Acadêmico 
Responsável 

Ação Valor 

Josi Dantoni Makeup Daniele Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Rafaella Cunha 
Esteticista 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Barbearia Velha 
Guarda 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Barbas e tal 
Barbearia 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Taiane Fazenda 
Beatuy 

Acadêmico Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Panificadora Jose 
Pan 

Shauanne Doações para a cesta 
do dia dos namorados 

Não estimado 

Arena Parque 
Entretenimento do 

futuro 

Vinicius 2 horas de boliche R$ 98,00 

Ponto dos esportes Felippe Descontos e doações 
materiais esportivos 

R$ 738,00 

 

 

7 METAS 

 

 Metas são etapas que antecedem o alcance do objetivo, elas devem ser possuir 

prazos, serem realistas e alcançáveis.  A seguir será destacado as metas do projeto: 
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● Criar mídias sociais e conquistar seguidores e apoiadores; 

● Realizar venda de rifas de Páscoa e dia dos namorados; 

● Conseguir doações de materiais esportivos; 

● Doar novos  uniformes ao Pura Arte por meio de patrocínios; 

● Entregar o projeto com todas a metas cumpridas até o fim do semestre letivo. 

 

 

 

 

8 CRONOGRAMA 

 

O cronograma é um instrumento de planejamento e controle na qual são definidas e 

detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante o período do 

projeto, desde a fase do planejamento até a finalização e entrega do trabalho. A seguir será 

apresentado o cronograma inserido na ferramenta de plano de ação 5W2H que irá definir 

o que será feito, por quem, o local específico, o porquê, a data, como acontecerá e quanto 

irá custar. 

 

PLANO DE AÇÃO 5W2H 

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Definir a 
instituição a ser 

ajudada 
Todos Sala de Aula 

Para definir 
as ações 

21/02/20 
Votação 

Sem custos 

Lançamento da 
Pauta 

Wilson Sala de Aula Registro 17/07/20 
Planilha 

excel Sem custos 

Planilha 
financeira 

Tuany Sala de Aula Controle 01/07 
Planilha 

Excel Sem custos 

Escrita do 
projeto 

Jeferson e 
Hosana 

Sala de aula 

Para 
registro 

dos 
objetivos, 

das ações; 
entregar à 

instituição e 
à professora 

 

17/07/20 

Processador 
de texto, 

incluindo a 
história da 

instituição e  
orçamentos 

Sem custos 

Escrita do ofício Hosana Sala de Aula 

Para 
solicitar 
apoio ao 
projeto 

06/03/20 

Processador 
de texto Sem custos 
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Ações de 
Marketing 

 

Shauanne 
Roberta 
Ingrid 

Geovana 
Joana 

Andreza 
Tuany 

Instagram 
 

Facebook 

Para 
divulgação 
do projeto, 

da 
faculdade e 

da 
instituição. 

Para 
arrecadar 

fundos  

Durante 
todo o 

semestre 
2020-1  

 
Criação e 
divulgação 
nas mídias 
sociais por 

meio de fotos 
e vídeos 

 

 

Sem custos 

Divulgação nas 
mídias sociais da 
instituição e das 
ações do projeto  

Todos 
Instagram 

 
Facebook 

Para 
divulgação 
do projeto e 

para 
arrecadar 

fundos 

Durante 
todo o 

semestre 
2020-1  

 

 
Repostando 

fotos e 
vídeos  

 
Sem custos 

Contatar 
parceiros 

Todos 
Nas mídias 
sociais, Nos 
fornecedores 

Para 
Conseguir 
apoiadores 
e doações 

Durante 
todo o 

semestre 
2020-1 

Através de 
ofícios e das 

mídias 
sociais 

 
 

Sem custos 

Consolidação 
Financeira 

Kamila 
Contas 

Bancárias 

Guardar 
valores 

arrecadados 

Durante o 
semestre 

Transferên- 
cias e 

depósitos 

 
Sem custos 

Doação para a 
Rifa de Páscoa 

Todos Sala de aula 
Para 

arrecadar 
fundos  

Até 06/04 
Doações da 

turma 
 

Sem custos 

Montagem da 
cesta de páscoa 

Kamila 
Casa da 
Kamila 

Para o 
sorteio 

08/04 
Organização 

na Cesta  Sem custo 

Venda de Rifa 
de Páscoa 

Todos Livre 
Para 

arrecadar 
fundos 

Até 09/04 

Oferecendo 
aos 

familiares e 
amigos 

Sem custo 

Venda bolos e 
salgados  

Daniela 
Isadora 

Faculdade 
Para 

arrecadar 
fundos 

dias 17/04 
e 24/04 

Vendendo 
aos alunos 

da faculdade 

 
Sem custo 

Criação da 
vaquinha online 

Shauanne 
Roberta 
Ingrid 

Geovana 
Joana 

Andreza 
Tuany 

Site 
Vakinha on 

line 

Para 
arrecadar 

fundos 
Março 

 
Divulgando 
nas mídias 
solicitando 

apoio 
financeiro 

 
R$5,00 

Doação para 
Rifa dia dos 
namorados 

Todos 
Entregar 

para Felippe/ 
Geovana 

Para 
confecção 
das cestas 

até dia 
08/06/20 

Doações da 
turma e de 
parceiros 

 
Sem custo 
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Rifa e Montagem 
da cesta dia dos 

namorados 

Diego/ 
Pessoal do 
Marketing 

Enviadas por 
e-mail 

Arrecadar 
recursos 

financeiros 

Até dia 
09/06/ 

Organização 
dos itens 

doados em 2 
cestas 

 
Sem custos 

Orçamento de  
materiais 
esportivos 

Todos 

Por meio 
eletrônico, 
telefônico e 

pessoalment
e 

Comprar 
com o 

menor custo 

Até dia 
03/07  

 
Via e-mail e 
whatsapp 

 
Sem custos 

Arrecadação de 
Roupas 

Todos 

Casa do 
Patrick 

 
Pet Shop 

Cleia Banho 
& Tosa  

Doação 
para o 
projeto 

Até dia 
20/06 

 
Entrega nos 

locais 
combinados 

 
 

Sem custos 

Arrecadação de 
Alimentos 

Todos 
Casa do 
Patrick 

 

Doação 
para o 
projeto 

Até dia 
20/06 

 
Entrega nos 

locais 
combinados 

 
 

Sem custos 

Triagem das 
roupas e 
alimentos 

Todos 
Casa do 
Patrick 

Doação 
para o 
projeto 

Até dia 
20/06 

 
Entrega nos 

locais 
combinados 

 
 

Sem custos 

Entrega das 
roupas e 
alimentos 

Todos 

Casa do 
Responsável 

pela 
instituição 

Para ser 
repassada 

aos 
beneficiados 

Período 
de  29/06 
a 03/07 

Será 
entregue às 

famílias 

 
Sem custos 

Captar 
patrocinadores 
para uniformes 

Todos 
Consultar 
empresas 

Aquisição 
de 

uniformes 
Até 30/06 

 
Patrocinio 

 
Sem custos 

Compra de 
materiais 
esportivos 

Felippe 
Ponto dos 
Esportes 

Kit esportivo 
para doação 

Até 10/07 

Dinheiro 
arrecadado e 

descontos 

 
R$ 5.000,00 

Confeccionar 60 
Squeezes 

Roberta 
Personaliza 

Brindes 
Para dar 

aos atletas  
Até 11/07 

 
Dinheiro 

arrecadado 

 
R$ 179,40 

Entrega de 
materiais 
esportivos 

Alguns 
Acadêmicos 

A definir 
Entrega dos 
materiais e 
do projeto 

Dia 18/07 

 
Entregar 
todos os 
materiais 

esportivos e 
uniformes em 

local 
combinado  

 
 

Sem custos 
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9 ORÇAMENTO 

 

Nesta etapa do projeto, é exposto o orçamento, ele serve como base para a tomada 

de decisões, alinhando a gestão para o caminho certo, prevendo as futuras receitas (todo 

o capital que foi adquirido) e despesas (todo capital que foi gasto) durante o projeto. O 

projeto ,movimentou mais de R$ 11.500,00, pois algumas doações não puderam ser 

contabilizadas. 

Realizar o planejamento financeiro é de fundamental importância, para que se esteja 

de acordo com as metas de curto e longo prazo, sendo necessário ter o controle para que 

se tome ações corretivas, de modo que não atrase o cronograma previsto, haja vista que 

as metas possuem prazos pré-estabelecidos para que se alcance os objetivos. A seguir 

será apresentado o orçamento do trabalho: 

FLUXO DE CAIXA 

ENTRADAS 

Venda de rifas Páscoa; R$ 3.917,00 

Venda de bolos / valor camisetas/ vaquinha on line R$ 210,00 

Venda das rifas Dia dos namorados R$ 1.350,00 

Leilão cesta dia dos namorados  R$ 285,00 

 40 Uniformes completos R$ 2.400,00 

Materiais esportivos (doações) R$ 738,00 

65 cestas básicas +ou - R$ 2.600,00 

TOTAL DAS RECEITAS R$ 11.500,00 

SAÍDAS 

Materiais esportivos R$ 5.000,00 

60 Squeezes R$ 180,00 

40 Uniformes completos R$ 2.400,00 

65 cestas básicas R$ 2.600,00 

Material esportivo doação R$ 738,00 

Subsídio uniformes R$ 200,00 

Cesta de agradecimento ao responsável da instituição R$ 107,00 

Kit massagem/primeiros socorros R$ 207.00 



13 

Despesas diversas com  materiais para o  projeto R$ 68,00 

TOTAL DE SAÍDAS R$ 11.500,00 

 

10 AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Nesta etapa do projeto será feito as considerações e avaliações do andamento do 

projeto ao longo do primeiro semestre de 2020. O Projeto Cooperação é promovido todos 

os semestre pela Faculdade Municipal de Palhoça na 7ª fase do curso de Administração. 

Este foi realizado pela  turma da 7ª fase noturna 2020/1, do curso de Administração da 

Faculdade Municipal de Palhoça, sob orientação da Professora Mestre Joici Lilian 

Rodrigues, orientadora da matéria captação de recursos.  O início do Projeto  foi no dia 14 

de fevereiro de 2020 a 17 de julho de 2020 com a  entrega dos materiais e do projeto escrito 

ao responsável pelo Pura Arte Futebol Clube e também para a professora da disciplina.                                                            

O projeto Cooperação visa captar recursos  através de ações realizadas pelos 

acadêmicos como: vendas de rifas, pedágio solidário, vaquinha online e etc. ou também 

por doações e outros meios de arrumar recursos para que seja realizada uma ação 

beneficente em prol de alguma instituição sem fim lucrativo do Município de Palhoça onde 

a faculdade está localizada. É um meio de agradecimento da faculdade para a sociedade, 

pois os recursos da faculdade advêm do povo, então todos os recursos adquiridos com 

ações e doações serão revertidos no desenvolvimento de uma instituição, para que ela 

possa melhor atender a sociedade onde ela está inserida. O projeto também é uma das 

matérias do curso, onde todos os alunos colocam em prática a administração para 

conseguir planejar, dirigir, organizar e controlar todo o projeto, juntando recursos, buscando 

ao final do projeto entregar o objetivo dentro do prazo.  

A instituição escolhida pelos acadêmicos por meio de votação para ser apoiada pelo 

Projeto Cooperação, foi o Pura Arte Futebol Clube. Após ser realizado uma reunião com o 

responsável Lui Vandré, foi levantado as necessidades de uma reforma no local, tanto no 

campo quanto no vestiário, uniformes, materiais esportivo.  Porém logo no início o campo 

onde acontece as atividades do Pura Arte foi alvo do projeto de reforma da prefeitura, então 

os acadêmicos decidiram por ações mais diretas ao Pura Arte que foram as doações de 

uniformes, materiais esportivos, bolsas de massagens.   

As ações para captar recursos foram definidas pela turma  como: vendas do tradicional 

Choripan para os acadêmicos da FMP, campeonatos para arrecadação de fundos e para 

divulgar o Pura Arte, vendas de rifas e Páscoa e dias dos namorados, vaquinha on line, 

ações de marketing no instagram, compra de materiais esportivos com desconto pelo 
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fornecedor e patrocínio dos uniformes. Infelizmente com o surgimento da pandemia do 

COVID-19 em março ficamos dois meses sem aula e todas as ações envolvendo eventos 

sociais tiveram que ser canceladas.  Além de possuir restrições de isolamento social, os 

comércios ficaram fechados por um tempo, houve suspensão de atividades esportivas, 

dificuldade financeiras de muitos empresários o projeto estagnou por um tempo. Estas 

medidas exigiram  reformulação do planejamento do projeto, um novo plano de ação e 

novos objetivos. Mesmo nesse cenário os acadêmicos decidiram não abandonar a 

instituição escolhida, mas sim reformular ações beneficentes em prol das famílias dos 

acolhidos do Pura arte. Foi feito duas grandes campanhas uma de alimentos e outra de 

doações de roupas concomitantemente. Foram arrecadados 685 quilos de alimentos que 

resultou em 65 cestas básicas e 2050 peças de roupas destinado às famílias da instituição.  

No mês de junho foi reforçado as arrecadações em dinheiro através do sorteio de um cestas 

do dia dos namorados e o leilão de outra cesta todas as duas feitas com doações de 

patrocinadores já descritos no tópico parcerias. O dinheiro arrecadado em espécie foi 

destinado à compra de materiais esportivos, kit massagem, squeezers com a logo do 

projeto cooperação e do time. Também a divulgação do projeto no instagram contou com 

94 publicações entre vídeos e fotos das ações, foi conseguido 1.088 seguidores e 

divulgação no jornal local Caranguejão. 

A avaliação final que se faz do projeto é de que o objetivo foi alcançado que era o de 

desenvolver ações que proporcionem a sustentabilidade e visibilidade da instituição Pura 

Arte Futebol Clube. Apesar de as circunstâncias serem ruins e de nem todos os acadêmicos 

se envolverem, foi possível obter sucesso nas ações. O desejo da turma era conhecer os 

acolhidos, observar os treinos, promover campeonatos, mas não foi possível devido a 

suspensão das atividades durante este semestre. A sugestão que podemos deixar para 

outros projetos é de que desde o início todos se esforcem para divulgar, conseguir parcerias 

e recursos financeiros pois com o passar do tempo fica mais difícil pois surgem outras 

prioridades e muitos empresários acabam á estando envolvidos em outras atividades 

sociais. Nos anexos I consta a lista de materiais entregues ao responsável pelo Pura Arte 

Futebol Clube e no anexo II estão algumas fotos das ações. 

 

 

 

ANEXO I LISTA MATERIAIS ENTREGUES AO PROJETO 
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QUANTIDADE MATERIAL 

65 Cestas Básicas 

2.050 Peças de roupas 

20  Uniformes completos 

01 Kit massagem/primeiros socorros 

60 Squeezes 

06 Bolas penalty s 11 

20  Bolas Topper 

20 Cones 

30 Pratos 

04 Escadas 

05 Cintos de tração 

02 Sacos de bolas 

05 Cones com barreiras 

05 Paraquedas 

03 Corda naval 

02 Pares de Luva de goleiro 

06  Bolas extras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II FOTOS DAS AÇÕES 
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Cesta dia dos Namorados Sorteio  

Cesta dia dos Namorados para Leilão 

 
Ação de organização de roupas e 

alimentos  
 

Doação de 25 cestas básicas Bom de 
Brasa 

 
Materiais esportivos 

Materiais esportivos 
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Kit massagem/primeiros socorros 

 
60 Squeezes 

 
 

20 uniformes 

 
 

20 uniformes 
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Divulgação no Jornal Caranguejão 

 
 

 
Divulgação no Instagram 


