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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO BRASIL
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E FINANCEIRO DE 2019
CRIAÇÃO DA ENTIDADE
A Associação Cristã de Moços de Sorocaba, foi fundada no dia 22 de dezembro de 1954,
sob orientação da ACM da cidade de São Paulo – Capital, por pessoas ligadas às autoridades, a
sociedade sorocabana e graças ao desafio aceito por um Jovem Professor de Educação Física
chamado José Carlos de Almeida. O seu primeiro presidente foi Dr. Paulo Breda Filho e a Instituição
começou com 126 associados em junho de 1954, hoje supera 15.000 associados, incluindo os
dependentes. A Associação Cristã de Moços de Sorocaba foi criada com a finalidade de atender as
crianças e os adolescentes, inclusive os carentes da cidade.
FINALIDADE ESTATUTÁRIA
A finalidade estatutária da Associação é a promoção e o desenvolvimento da pessoa
humana sob os aspectos espirituais, morais, culturais, físicos e sociais, visando prioritariamente à
infância, a adolescência, a juventude e a velhice e tendo por normas os princípios do Cristianismo.
Para atingir esses objetivos promoverá a Associação todas às atividades relacionadas com
o ensino e educação em geral em todos os seus níveis ou modalidades de acordo com a legislação
vigente.
ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Foram eleitos os seguintes associados eleitores para um mandato de
3 anos junto a Diretoria da ACM de Sorocaba: Sr. Arnaldo Paes de Almeida, Sr. Cinézio Hessel
Júnior, Sr. José Ailton Ribeiro, Sra. Maria Lucia de Arruda São Leandro e Sr. Pascoal Martinez
Munhoz.

QUANTIDADE DE COTAS ATIVAS ATÉ 31/12/2019
Categoria
2017
2018

2019

Familiar Centro

491

479

489

Individual Centro

1028

979

1019

Familiar Jd. São Paulo

1140

1259

1331

Individual Jd. São Paulo

549

521

533

Familiar Votorantim

-

40

280

Individual Votorantim

-

24

202

Familiar Pleno

1134

896

703

Individual Pleno

218

152

120

Familiar Acampamento

79

77

69

Individual Acampamento

31

29

24

Familiar Metropolitana 2

459

520

567

Individual Metropolitana 2

176

171

152

Familiar Metropolitana 3

-

16

76

Individual Metropolitana 3

-

3
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Familiar Empresarial

119

93

122

Individual Empresarial

28

13

20

Sócio Funcionário

49

54

61

Sócio Estudante

21

4

2

2

Plano Gold

189

240

316

Plano Jovem

227

265

248

Alunos Fefiso

862

790

1022

Plano Centro Familiar

-

36

20

Plano Centro Individual

-

66

38

6800

6727

7427

Total

QUADRO DE ASSOCIADOS EM 31/12/2019

Total

Categoria

Titulares

Dependentes

Total

Centro

1508

949

2457

Jardim São Paulo

1864

2962

4826

Votorantim

482

612

1094

Acampamento

93

74

167

Pleno

823

1493

2316

Metropolitana 2

719

1272

1991

Metropolitana 3

89

190

279

Plano Jovem

250

Plano Centro

58

Plano Gold

316

Empresarial

142

243

385

Sócio Funcionário

61

118

179

Alunos Fefiso

1022
7427

250
56

114
316

1022
7969

15396

ASSOCIADOS ELEITORES: De acordo com o Estatuto Social, no mês de março, os associados
eleitores da ACM de Sorocaba, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e aprovaram o
Relatório Anual de Atividades e Finanças, o Relatório do Desenvolvimento Social, Exame das
Contas da Comissão Fiscal, o Balanço Geral e o Relatório Financeiro, realizado pelos Auditores
Independentes da Firma S.G.S., da cidade de São Paulo, os quais estão registrados na Comissão
de Valores Imobiliários. Os Associados Eleitores colaboram voluntariamente, participando da
Diretoria, Junta Patrimonial, Comissões, Conselhos dos Departamentos e Programas em geral no
movimento acemista da ACM de Sorocaba.
BOLSA DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Os valores destinados em bolsa de
estudos na Faculdade de Educação Física, bem como os valores investidos no Desenvolvimento
Social, estão demonstrados em nosso Balanço Geral e no Relatório do Desenvolvimento Social e
Faculdade de Educação Física.
PROFISSIONAIS EXECUTIVOS: Secretário Geral – Sr. Cyrino Mantovani Júnior, Sr. Antonio Elidio
Pinto de Oliveira e Prof. Mauricio Massari – Diretor da Faculdade de Educação Física da ACM de
Sorocaba.
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JUNTA PATRIMONIAL: Formada pelos seguintes associados eleitores: Sr. José Esquierdo
Algarra, Sr. Arnaldo Paes de Almeida, Sr. Walter Evaristo Peres, Engº André Camargo Mathiazzi,
Sr. Marcos Rodrigues, Sr. Cicero Rodrigues dos Santos Junior.
AUDITORES INDEPENDENTES: A firma S.G.S. Auditores Independentes, registrados na
Comissão de Valores Imobiliários, continuaram mensalmente realizando auditoria e assessorando
a contabilidade da ACM.
CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO: Montevidéu–Uruguai, Temuko–Chile, Cidade de México
– Universidade YMCA México e Springfield College – USA.

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
CNPJ: 71.488.928/0001-05
Rua da Penha, 680 – Centro – (15) 32349110
Sorocaba – SP – 18010-002
UNIDADE JARDIM SÃO PAULO – FILIAL
CNPJ: 71.488.928/0003-77
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1180 – Vila Espírito Santo – (15) 32290300
Sorocaba – SP – 18051-290

ACAMPAMENTO ACM
CNPJ: 71.488.928/0002-96
Estrada Municipal Carolina Paes Granjeiro, 17300 - Pirituba
Estrada Votorantim/Ibiúna Km 13,5 – (15) 991139688
Piedade – SP

UNIDADE VOTORANTIM
CNPJ: 71.488.928/0004-58
Rua Antônio Fernandes, 67 – Centro – (15) 30235330
Votorantim – SP – 18110-170
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RESPONSÁVEIS PELA ACM

PRESIDENTE: SR. JOSÉ AILTON RIBEIRO
1º VICE-PRESIDENTE: SR. PAULO HENRIQUE MOBAIER
2º VICE-PRESIDENTE: SRTA. RENATA CRISTINA ROGICH MERIGHI
1ª SECRETÁRIO: SR. CLAUDIO LUIZ DE MEDEIROS
2º SECRETÁRIO: SR. VITOR EDUARDO NUNES DE MELO
1º TESOUREIRO: SR. MINORU ROBERTO KOBAYASHI
2º TESOUREIRO: SR. MILTON KAZUO HIDAKA

DIRETORES
SR. CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
SR. CINÉZIO HESSEL JUNIOR
SR. ELTON FACO ALVES COSTA
SRA. FABIA ALEXANDRA ALVES ALMEIDA
SR. JORGE TSUJINO
SR. JOSÉ ALBERTO SAGGES
SRA. MARIA LUCIA DE ARRUDA SÃO LEANDRO
SR. PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ
SECRETÁRIO GERAL: CYRINO MANTOVANI JÚNIOR

Prof. Cyrino Mantovani Júnior
Secretário Geral

José Ailton Ribeiro
Presidente
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 e
Relatório dos Auditores Independentes
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
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_________________________________________________________________________
Av. Queiroz Filho, 1700 – 6° andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3862-1844
s gs@s gs auditores.com. br
www.s gs auditores.com. br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Sorocaba – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE
SOROCABA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não,
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição
Aplicações Financeiras - Sem Restrição
Contas a Receber - Líquido de Provisão
Mensalidades a Receber Graduação - Líquido de Provisão
Mensalidades a Receber Pós-Grad.- Líquido de Provisão
Adiantamentos
Despesas Antecipadas
Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
Contas a Receber
Investimento
Imobilizado - Sem Restrição
Intangível
Total do Ativo Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

Nota

03
3.1

04

2019

2018

128.381,56
2.137.275,24
454.558,12
215.691,75
42.294,00
69.299,50
27.082,39
3.074.582,56

209.950,17
2.294.689,83
439.181,93
231.963,22
38.892,00
41.704,06
30.020,18
3.286.401,39

912.988,01
29.109,17
544,97
20.638.718,56
29.336,33
21.610.697,04

884.954,82
12.793,56
519,50
21.381.004,75
33.433,78
22.312.706,41

24.685.279,60

25.599.107,80

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO

Nota

2019

2018

616.043,46
653.796,87
740.973,86
10.755,95
85.339,90
2.106.910,04

850.227,32
636.288,09
708.090,68
95.893,53
14.103,16
2.304.602,78

3.060.281,20
3.060.281,20

4.013.768,87
4.013.768,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líquido

19.518.088,36
19.518.088,36

19.280.736,15
19.280.736,15

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24.685.279,60

25.599.107,80

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Sociais e Fiscais
Provisão de Férias e Encargos
Contingências a Pagar
Outros Passivos Circulantes
Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Total do Passivo Não Circulante

05
06

07

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado por Área de Atuação
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
RECEITAS
Receitas da ACM (Demais Atividades)
Receitas Vinculadas às Operações
Receitas de Eventos
Subvenções Específicas
Doações
Outras Receitas
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Outras Deduções
(-) Aplicação do Convênio Prefeitura - Vôlei
(-) Trabalho Voluntário
Total das Receitas da ACM (Demais Atividades)
Receitas da Área de Educação
Receitas de Mensalidades – FEFISO
Receitas de Mensalidades – Pós-Graduação
Receitas de Cursos Extracurriculares
Receitas de Serviços
Receitas de Eventos
Outras Receitas
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Bolsas Mensalidades FEFISO - (Filantropia)
(-) Bolsas Concedidas FEFISO
(-) Bolsas Pós-Graduação
(-) Descontos Concedidos - FEFISO
(-) Devoluções / Cancelamentos - FEFISO
(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação
(-) Devoluções / Cancelamentos Pós-Graduação
(-) Outras Deduções - FEFISO
(-) Trabalho Voluntário
Total das Receitas da Área de Educação
Receitas da Área Social
Subvenções Específicas
Doações
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Doações Concedidas
(-) Trabalho Voluntário
(-) Outras Deduções
Total das Receitas da Área Social
Total das Receitas

Nota

08 e 11

16

16

16

16

08 e 11
16

16

2019

2018

12.284.233,00
580.737,20
125.180,85
64,30
155.497,22
58.144,10
115.180,23
(290.073,73)
(125.180,85)
(58.144,10)
12.845.638,22

11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02
98.368,53
201.887,88
(175.448,64)
(70.000,00)
(98.368,53)
11.823.493,22

6.891.754,20
503.580,00
211.186,00
149.226,40
535,03
14.496,50
80.293,26
(1.893.590,40)
(274.192,30)
(19.362,00)
(596.028,90)
(36.315,00)
(112.778,20)
(13.407,00)
(41.097,09)
(14.496,50)
4.849.804,00

6.601.533,40
402.360,00
172.249,59
130.516,20
12.559,66
6.522,22
14.236,02
118.378,35
(1.758.921,95)
(243.598,20)
(14.280,00)
(423.967,32)
(37.499,41)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)
(14.236,02)
4.866.891,94

55.420,99
36.971,27
18.477,50
(33.369,82)
(18.477,50)
(559,48)
58.462,96

16.091,04
36.149,87
21.676,80
112,83
(36.149,87)
(21.676,80)
16.203,87

17.753.905,18

16.706.589,03

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

13

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado por Área de Atuação
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

DESPESAS
Despesas da ACM (Demais Atividades)
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras Despesas
Despesas Financeiras
Total das Despesas da ACM (Demais Atividades)
Despesas da Área de Educação
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras Despesas
Despesas Financeiras
Total das Despesas da Educação

2019

2018

(8.172.747,27)
(2.752.433,31)
(221.318,10)
(1.430.705,30)
(47.945,71)
(661.140,19)
(13.286.289,88)

(7.277.314,72)
(2.903.736,35)
(201.942,89)
(1.168.424,84)
(35.717,69)
(172.919,58)
(11.760.056,07)

(2.488.261,78)
(1.066.675,15)
(2.113,64)
(33.791,92)
(55.451,11)
(44.371,15)
(3.690.664,75)

(2.366.080,08)
(946.429,54)
(30.138,95)
(43.928,29)
(25.328,89)
(45.332,69)
(3.457.238,44)

(223.803,07)
(308.495,94)
(1.159,33)
(5.920,96)
(219,04)
(539.598,34)

(211.232,77)
(297.304,85)
(1.363,63)
(6.522,45)
(753,18)
(517.176,88)

(17.516.552,97)

(15.734.471,39)

237.352,21

972.117,64

Despesas da Área de Social
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras despesas
Total das Despesas da Área de Social
Total das Despesas

Superávit / (Déficit) do Exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) – Com Cobrança Mensalidade
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
2019
Educação
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita Bruta de Educação
Mensalidades Alunos Pagantes
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos
Receitas de Serviços

Institucional

Total

Educação

Assistência
Social (1)*

Institucional

Total

-

-

7.040.980,60
4.723.971,50
2.167.782,70
149.226,40

6.732.049,60
4.599.013,25
2.002.520,15
130.516,20

-

-

6.732.049,60
4.599.013,25
2.002.520,15
130.516,20

(-) Deduções da Receita Bruta de Educação
(2.800.126,60)
(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 12.101/2009)
(777.786,00)
(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI)
(781.208,75)
(-) Outros tipos de Bolsas 100% Educação Superior
(137.403,00)
(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 12.101/2009)
(179.247,00)
(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI)
(155.348,65)
(-) Outros tipos de Bolsas Demais% Educação Superior
(136.789,30)
(-) Descontos Concedidos
(596.028,90)
(-) Devoluções/Cancelamentos de Mensalidades
(36.315,00)

-

-

(2.800.126,60)
(777.786,00)
(781.208,75)
(137.403,00)
(179.247,00)
(155.348,65)
(136.789,30)
(596.028,90)
(36.315,00)

(2.463.986,88)
(743.124,00)
(802.698,75)
(111.930,00)
(154.762,20)
(58.337,00)
(131.668,20)
(423.967,32)
(37.499,41)

-

-

(2.463.986,88)
(743.124,00)
(802.698,75)
(111.930,00)
(154.762,20)
(58.337,00)
(131.668,20)
(423.967,32)
(37.499,41)

Outras Receitas
Pós-Graduação Lato Sensu Alunos Pagantes
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos (Pós-Grad.)
Receitas de Cursos Extracurriculares
Receitas de Eventos
Outras Receitas

715.301,03
484.218,00
19.362,00
211.186,00
535,03

-

-

715.301,03
484.218,00
19.362,00
211.186,00
535,03

593.691,47
388.080,00
14.280,00
172.249,59
12.559,66
6.522,22

-

-

593.691,47
388.080,00
14.280,00
172.249,59
12.559,66
6.522,22

(186.644,29)
(19.362,00)
(112.778,20)
(13.407,00)
(41.097,09)

-

-

(186.644,29)
(19.362,00)
(112.778,20)
(13.407,00)
(41.097,09)

(113.240,60)
(14.280,00)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)

-

-

(113.240,60)
(14.280,00)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)

(-) Outras
Outras Deduções
Deduções de Educação
(-) Bolsas Concedidas Pós-Graduação
(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação
(-) Devoluções
Descontos Concedidos
e Cancelamentos
Pós-Graduação
Pós-Graduação
(-) Outras Deduções de Educação

7.040.980,60
4.723.971,50
2.167.782,70
149.226,40

Assistência
Social (1)*

2018

Receita Bruta de Assistência Social
Subvenções e Donativos
Convênios e Subvenções - Nota Fiscal Paulista
Doações

-

92.392,26
59.022,44
33.369,82

-

92.392,26
59.022,44
33.369,82

-

52.240,91
16.091,04
36.149,87

-

52.240,91
16.091,04
36.149,87

(-) Deduções da Receita de Assitência Social
(-) Doações
(-) Outras Deduções

-

(33.929,30)
(33.369,82)
(559,48)

-

(33.929,30)
(33.369,82)
(559,48)

-

(36.149,87)
(36.149,87)

-

(36.149,87)
(36.149,87)

58.462,96

-

16.091,04

-

RECEITA LÍQUIDA

4.769.510,74

4.827.973,70

4.748.513,59

4.764.604,63
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) - Com Cobrança Mensalidade
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
Continuação:
2019
Educação
CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAL
(-) Despesas com Pessoal
(-) Material Didático
(-) Alimentação
(-) Transporte
(-) Uniforme
(-) Moradia
CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(-) Despesas com Pessoal

(2.488.261,78)
(2.488.261,78)
-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.281.248,96

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas com Pessoal
(-) Despesas Administrativas e gerais
(-) Despesas com Eventos
(-) Depreciação / Amortização
(-) Outras despesas

(1.140.903,60)
(1.049.546,93)
(2.113,64)
(33.791,92)
(55.451,11)

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Receitas Demais Atividades
Receitas Vinculadas às Operações
Receitas de Eventos
Subvenções Específicas e Doações
Outras Receitas

35.922,11
80.293,26
(44.371,15)

-

Assistência
Social (1)*
-

2018

Institucional
-

Total

Educação

(2.488.261,78) (2.366.080,08)
(2.488.261,78) (2.366.080,08)
-

Institucional

Total

-

(2.366.080,08)
(2.366.080,08)

(211.232,77)
(211.232,77)

-

(211.232,77)
(211.232,77)

-

(223.803,07)
(223.803,07)

-

(223.803,07)
(223.803,07)

(165.340,11)

-

2.115.908,85
(14.081.848,56)
(8.172.747,27)
(4.110.476,18)
(224.591,07)
(1.470.418,18)
(103.615,86)

2.382.433,51

(195.141,73)

(993.696,32)
(894.300,19)
(30.138,95)
(43.928,29)
(25.328,89)

(305.944,11)
(297.304,85)
(1.363,63)
(6.522,45)
(753,18)

(11.587.136,49)
(7.277.314,72)
(2.903.736,35)
(201.942,89)
(1.168.424,84)
(35.717,69)

2.187.291,78
(12.886.776,92)
(7.277.314,72)
(4.095.341,39)
(233.445,47)
(1.218.875,58)
(61.799,76)

73.045,66
118.378,35
(45.332,69)

112,83
112,83
-

28.968,30
201.887,88
(172.919,58)

102.126,79
320.379,06
(218.252,27)

11.867.053,98
11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02

11.867.053,98
11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02

(315.795,27) (12.625.149,69)
(8.172.747,27)
(308.495,94) (2.752.433,31)
(1.159,33)
(221.318,10)
(5.920,96) (1.430.705,30)
(219,04)
(47.945,71)
-

(545.959,96)
115.180,23
(661.140,19)

(510.037,85)
195.473,49
(705.511,34)

-

13.145.712,57
12.284.233,00
580.737,20
125.245,15
155.497,22

13.145.712,57
12.284.233,00
580.737,20
125.245,15
155.497,22

-

Assistência
Social (1)*
-

-

-

16

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) - Com Cobrança Mensalidade
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
Continuação:
2019
Educação
(-) Deduções da Receita Demais Atividades
(-) Outras deduções
(-) Aplicação Termo de Colaboração - Projeto Volêi
Receitas com Serviços Voluntários
(-) Despesas com Serviços Voluntários
PROVISÕES
Provisões FEFISO
Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades FEFISO
Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades Pós-Graduação
Isenção Contribuições Previdenciárias
(-)Isenção Contribuições Previdenciárias
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

14.496,50
(14.496,50)

(17.128,22)
(8.212,22)
(8.916,00)
1.159.139,25

Assistência
Social (1)*
18.477,50
(18.477,50)

(481.135,38)

2018

Institucional
(415.254,58)
(290.073,73)
(125.180,85)
58.144,10
(58.144,10)

-

Total

Educação

(415.254,58)
(290.073,73)
(125.180,85)
91.118,10
(91.118,10)

14.236,02
(14.236,02)

(17.128,22)
(8.212,22)
(8.916,00)

(52.129,35)
(38.889,35)
(13.240,00)

2.378.236,18
(2.378.236,18)

2.378.236,18
(2.378.236,18)

(440.651,66)

237.352,21

-

1.409.653,50

Assistência
Social (1)*
21.676,80
(21.676,80)

(500.973,01)

Institucional
(245.448,64)
(175.448,64)
(70.000,00)
98.368,53
(98.368,53)

-

Total
(245.448,64)
(175.448,64)
(70.000,00)
134.281,35
(134.281,35)

(52.129,35)
(38.889,35)
(13.240,00)

2.143.614,31
(2.143.614,31)

2.143.614,31
(2.143.614,31)

63.437,15

972.117,64

(1)* Os projetos assistenciais não são considerados para efeitos de certificação de entidades beneficentes de assistência social. A Associação Cristã de Moços de Sorocaba atua exclusivamente na EDUCAÇÃO.
Os trabalhos assistenciais são de cunho Institucional, consequentemente não são utilizados para efeito de CEBAS, no entanto a Entidade segregou a DRE por atividades, a fim de atender a ITG 2002 (R1)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

Patrimônio Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Superávit do exercício
Transf. de superávit de recursos sem restrição

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Superávit do exercício
Transf. de superávit de recursos sem restrição

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Superávit
Déficit do
Exercício

Total

18.308.618,51

-

18.308.618,51

-

972.117,64

972.117,64

972.117,64

(972.117,64)

-

19.280.736,15

-

19.280.736,15

-

237.352,21

237.352,21

237.352,21

19.518.088,36

(237.352,21)

-

-

19.518.088,36

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
2019

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variação monetária e encargos sobre empréstimos
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado

237.352,21

972.117,64

1.470.418,18
103.606,98

1.459.083,72
7.267.067,18

Redução (aumento) do ativo
Aplicações financeiras – sem restrição
Contas a receber
Outros ativos

157.414,59
(218.274,38)
146.735,78

1.894.704,73
23.090,01
(34.148,93)

(1.187.671,53)
17.508,78
32.883,18
(85.137,58)
71.236,70
746.072,91

4.672.822,14
83.804,08
43.608,44
1.839,80
16.383.988,81

(816.221,52)
(11.420,00)
(827.641,52)

(16.394.993,60)
(18.669,86)
(16.413.663,46)

-

-

(81.568,61)

(29.674,65)

209.950,17
128.381,56

239.624,82
209.950,17

(81.568,61)

(29.674,65)

Aumento (redução) do passivo
Fornecedores
Obrigações sociais e fiscais
Provisão de férias e encargos
Provisão para contingências
Outros passivos
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Adições do intangível
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início do período
Caixa e equivalentes no fim do período
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O objetivo da Associação é promover o aperfeiçoamento espiritual, moral, intelectual, físico e social da
mocidade, procurando especialmente cultivar o caráter cristão de seus associados, atividades relacionadas
com o ensino geral para em todos os seus níveis.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de
Contabilidade – ITG 2002(R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para
preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração de receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas
através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da
entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem
a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo
menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros
recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes
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Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações
financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como
equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.
Mensalidades a receber
Conforme mencionado na nota (a), as mensalidades a receber, são contabilizadas pelo regime de
competência, deduzidas das perdas efetivadas.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado e intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja
indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade
de provisão em 31 de dezembro de 2019.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades
Estão demonstradas conforme legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e decreto n.º 8.242/14.
h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são
apuradas pelo regime de competência.
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
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3. MENSALIDADES A RECEBER – GRADUAÇÃO

Mensalidades exercício de 2019
Mensalidades exercício de 2018
Mensalidades exercício de 2017
Mensalidades exercício de 2016
Mensalidades exercício de 2015
Mensalidades exercício de 2014
Mensalidades exercício de 2013
Mensalidades exercício de 2012
Mensalidades exercícios anteriores
Total
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa
Total líquido de provisão

2019

2018

215.691,75
68.867,12
56.153,50
103.596,00
66.929,50
79.925,25
22.119,75
24.722,50
18.930,00
656.935,37
(441.243,62)
215.691,75

231.963,22
70.549,40
132.138,00
70.504,50
88.207,25
22.119,75
29.322,50
43.120,56
687.925,18
(455.961,96)
231.963,22

2019

2018

42.294,00
30.912,00
17.740,00
29.880,00
28.340,00
13.520,00
3.530,00
1.120,00
167.336,00
(125.042,00)
42.294,00

38.892,00
20.620,00
37.260,00
31.156,00
16.000,00
7.450,00
5.600,00
4.100,00
161.078,00
(122.186,00)
38.892,00

3.1. MENSALIDADES PÓS – GRADUAÇÃO

Mensalidades exercício de 2019
Mensalidades exercício de 2018
Mensalidades exercício de 2017
Mensalidades exercício de 2016
Mensalidades exercício de 2015
Mensalidades exercício de 2014
Mensalidades exercício de 2013
Mensalidades exercício de 2012
Mensalidades exercícios anteriores
Total
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa
Total líquido de provisão
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4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO
Descrição
Custo
Terreno ACM Centro
Terreno ACM Jardim São Paulo
Terreno ACM Acampamento
Terreno ACM Votorantim
Terreno Zona Norte
Edificações ACM Centro
Edificações ACM Jardim São Paulo
Edificações ACM Acampamento
Edificações ACM Votorantim
Edificações FEFISO
Edificações Projeto Sementinha
Computadores e Periféricos ACM
Computadores e Periféricos Fefiso
Computadores e Periféricos Proj.
Máquinas
e Equipamentos ACM
Sem.
Máquinas e Equipamentos FEFISO
Móveis e Utensílios ACM
Móveis e Utensílios FEFISO
Móveis e Utensílios Projeto
Biblioteca
FEFISO
Sementinha
Veículos
Obras em Andamento
Total
Depreciação Acumulada
Edificações – ACM Centro
Edificações – ACM Jardim São Paulo
Edificações – ACM Acampamento
Edificações – ACM Votorantim
Edificações - FEFISO
Edificações – Projeto Sementinha
Computadores e Periféricos ACM
Computadores e Periféricos FEFISO
Computadores e Periféricos Proj.
Máquinas
Sement. e Equipamentos ACM
Máquinas e Equipamentos Fefiso
Móveis, Utensílios e ACM
Móveis, Utensílios Fefiso
Móveis, Utensílios Proj. Sementinha
Biblioteca FEFISO
Veículos
Total
Total

Taxa
Anua
%l

Saldo
31.12.2018
R$

4
4
4
4
4
4
20
20
20
10
10
10
10
10
10
20
-

584.597,00
1.075.268,08
228.726,00
245.197,58
490.000,00
7.196.700,62
9.786.660,10
2.526.977,43
6.504.596,08
71.545,36
134.063,97
521.236,34
124.765,04
21.771,28
3.143.762,34
244.475,55
10.056,91
181.915,31
401.214,52
544.727,53
34.038.257,0
4
(4.911.353,65
(3.914.585,97)
(1.247.867,93)
(21.681,99))
(4.916,47)
(77.171,92)
(378.477,77)
(109.862,83)
(20.745,47)
(1.487.242,14
(159.857,91))
(9.683,41)
(159.574,45)
(154.230,38)
(12.657.252,2
9)
21.381.004,7
5

Adições
R$

Baixas
R$

Transf.
R$

14.800,00
92.641,62
550.719,11
43.178,00
7.336,53 (175.628,75)
23.280,82
(41.100,81)
(11.140,59)
(9.805,08)
(118,46)
3.929,00 - 2.115.913,02
158.770,53
(2.136.262,56
66.462,62
11.737,30 (553.882,42)
(75.260,24)
(48.354,60))
(7.972,16)
525,13
- (181.429,31)
(486,00)
576.470,16
- (653.180,11)
816.221,52 (1.045.078,7
7)
(287.866,68)
(394.954,08)
(113.928,87)
(261.761,17)
(2.861,76)
(5.362,32)
(45.180,74)
171.877,95
(6.442,75)
39.570,82
(500,01)
9.245,60
(16.466,84)
(472,13)
(236.589,95)
476.697,70
(15.371,33)
71.335,92
(58,63)
7.972,16
(5.683,19)
164.771,64
(61.400,28)
(1.454.900,7 941.471,79
3)
(638.679,21) (103.606,98)

Saldo
31.12.2019
R$
584.597,00
1.075.268,08
228.726,00
245.197,58
490.000,00
7.196.700,62
9.894.101,72
3.077.696,54
6.547.774,08
71.545,36
134.063,97
376.224,94
76.452,64
11.847,74
2.115.913,02
66.462,62
612.387,89
132.598,01
2.609,88
401.214,52
468.017,58
33.809.399,79

- (5.199.220,33)
5.962,43 (4.303.577,62)
- (1.361.796,80)
(283.443,16)
(7.778,23)
(82.534,24)
(9.533,02)
(261.313,58)
11.488,82
(65.245,94)
253,02
(11.746,86)
(918.404,35)
(934.871,19)
(38.448,35)
(38.920,48)
925.167,88
(321.966,51)
23.867,57
(80.025,75)
(840,00)
(2.609,88)
486,00
(215.630,66)
- (13.170.681,23
)
- 20.638.718,56

A associação realizou o inventário patrimonial onde foi verificado diversos itens que se encontravam
obsoletos ou a inexistência dos mesmos, portanto foi realizada a baixa dos itens no valor de R$ 1.045.078,77
em decorrência do inventário e não sobre alienação.
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5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Salários a pagar
FGTS a recolher
IRRF a recolher
INSS a recolher
Outros
Total

2019

2018

333.217,80
76.835,48
118.927,31
60.248,50
64.567,78
653.796,87

332.708,39
72.805,08
104.063,62
55.730,57
70.980,43
636.288,09

6. CONTINGÊNCIAS A PAGAR
A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais. Conforme
posição dos Consultores Jurídicos, em 31 de dezembro de 2019, os processos envolvem risco de perda
remota. Dessa forma, a Administração da Entidade, com base na opinião de seus consultores legais, optou
em manter a provisão no montante de R$ 10.755,95. (Em 2018 – R$ 95.893,53).

7. FORNECEDORES
A Entidade adquiriu três terrenos da empresa MC Matercol Empreendimentos e Participações S/A e a
construção de um prédio de aproximadamente 2.100 metros quadrados nas áreas dos três imóveis na cidade
de Votorantim, conforme deliberado na 6ª Reunião da Diretoria realizada em 18 de junho de 2018, Ata
registrada sob o nº 85.376 em 26 de junho de 2018 e contrato firmado em 19 de junho de 2018. Em 20 de
agosto de 2018 foi deliberado conforme Ata da 8ª Reunião de 2018 a abertura de uma filial a fim de atender
seus objetivos sociais no local.

8. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS
Durante os exercícios de 2019 e de 2018, a entidade recebeu subvenções de órgãos públicos e privados, cujos
valores contabilizados em receitas, estão assim demonstrados:
2019

2018

Termo de Parceria Prefeitura de Mun. de Sorocaba
Secretaria da Fazenda S.P. – Nota Fiscal Paulista

125.180,85
55.420,99

70.000,00
16.091,04

Total

180.601,84

86.091,04

9. DEPÓSITO JUDICIAL – IMUNIDADE PIS
A Entidade está discutindo judicialmente a obrigatoriedade do pagamento do PIS – Programa de Integração
Social sobre a folha de pagamento. Em decorrência de tal discussão os valores não estão sendo depositados
judicialmente.
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10. DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES EM “ASSISTÊNCIA SOCIAL” CONCEDIDAS
Os projetos em Assistência Social demonstrados abaixo foram elaborados conforme tipificação da Resolução
CNAS 109.
Projetos Assistenciais

PROJETO SEMENTINHA
Total

2019
Média de
Beneficiários
50

2018
Valores em
Reais
413.627,01

50

413.627,01

Média de
Beneficiários
57

Valores em
Reais
393.839,82

57

393.839,82

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
Despesas com Pessoal e Encargos

(169.103,44)

(158.075,06)

Administrativas e Gerais

(237.259,24)

(227.125,50)

Depreciação / Amortização

(5.920,96)

(6.522,45)

Despesas com Eventos

(1.159,33)

(1.363,63)

Outras Despesas
Total
Projetos Assistenciais

GRUPO VETERANOS
Total

(184,04)

(753,18)

(413.627,01)

(393.839,82)

2019
Média de
Beneficiários
60
60

2018
Valores em
Reais
125.971,33
125.971,33

Média de
Beneficiários
60
60

Valores em
Reais
123.337,06
123.337,06

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
Despesas com Pessoal e Encargos

(54.699,63)

(53.157,71)

Administrativas e Gerais

(71.236,70)

(70.179,35)

(35,00)

-

(125.971,33)

(123.337,06)

Outras Despesas
Total
Total Geral

110

539.598,34

117

517.176,88
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11. APLICAÇÂO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as
responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercício de 2019
Modalidade e Órgão

Modalidade:
Proteção Social Básica: (P.N.A. S - Política
Nacional Assistência Social).

Projeto

Projeto Nota
Fiscal Paulista

Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.
Modalidade:
Esportiva.
Órgão: Secretaria de Esportes da Prefeitura de
Sorocaba.

Equipe de
Vôlei

Responsabilidades
Decorrentes

Recebido
R$

Aplicado
R$

Utilizar os créditos da Nota Fiscal
Paulista para os atendimentos
assistenciais das crianças do Projeto
Sementinha.

55.420,99

55.420,99

Oferecer treinamento de alto nível na
respectiva modalidade esportiva
(Voleibol Masculino e Feminino),
buscando
obter
a
melhor
performance nas competições em que
participar representando a Prefeitura
Municipal de Sorocaba.

125.180,85

106.418,31

180.601,84

161.839,30

Total

Durante o exercício de 2019, para manutenção da “equipe de vôlei” os valores repassados através do
“Termo de Colaboração” não foram utilizados em sua totalidade e a Entidade devolveu para a
Prefeitura de Sorocaba o montante de R$ 18.762,54.

Exercício de 2018
Modalidade e Órgão

Projeto

Modalidade:
Proteção Social Básica: (P.N.A. S - Política
Nacional Assistência Social).
Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.

Projeto Nota
Fiscal Paulista

Modalidade:
Esportiva.
Órgão: Secretaria de Esportes da Prefeitura de
Sorocaba.

Total

Equipe de
Vôlei

Responsabilidades
Decorrentes

Recebido
R$

Aplicado
R$

Utilizar os créditos da Nota Fiscal
Paulista para os atendimentos
assistenciais das crianças do Projeto
Sementinha.

16.091,04

16.091,04

Oferecer treinamento de alto nível na
respectiva modalidade esportiva
(Voleibol Masculino e Feminino),
buscando
obter
a
melhor
performance nas competições em que
participar representando a Prefeitura
Municipal de Sorocaba.

70.000,00

69.697,50

86.091,04

85.788,54

Durante o exercício de 2018, para manutenção da “equipe de vôlei” os valores repassados através do
“Termo de Colaboração” não foram utilizados em sua totalidade e a Entidade devolveu para a
Prefeitura de Sorocaba o montante de R$ 302,50.
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12. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia
fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ,
CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

13. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os
exercícios de 2019 e de 2018, correspondem aos montantes de R$ 2.288.614,38 e de R$ 2.143.614,31
respectivamente.

14. ADEQUAÇÃO A LEI DE DIRETRIZES E BASES
Durante os exercícios de 2019 e de 2018 a Entidade atendeu aos requisitos da Lei de Diretrizes e Bases.

15. COBERTURA DE SEGUROS
A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

16. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2019 e de 2018 a Entidade apurou um custo de R$ 91.118,10 e de R$ 134.281,35
respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo
pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

17. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos
das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração
dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas
de controles.
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31
de dezembro de 2019 e de 2018 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

18. DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE
Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações decreto n.º 8.242/14 a Entidade
está demonstrando abaixo quadro de gratuidades.
Salientando que a Entidade atua apenas na EDUCAÇÂO SUPERIOR (com adesão ao PROUNI):
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Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013)
Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017

Calculadora CEBAS 2019
Total de alunos matriculados (a)
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009)
Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009)
Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009)
Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI)
Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)
Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009)
Outras bolsas integrais (b)
Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de formação
específica regulares (c)
Alunos inadimplentes (d)
Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d)
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)

Educação
Superior
(COM adesão
ao PROUNI)
Io
Id
It
Ipro
Ipg
I

1203
137
140
0
277
26
0

N

26
1.151

Po

63

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI)

Ppro

58

Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)

Ppg

0

P
B

121
338
62

Vbc
M
A

R$ 0,00
R$ 0,00
1.177

Vr

R$ 0,00
0

Número total de alunos com bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)
Numero total de bolsas integrais equivalentes
Outras bolsas parciais
Cálculo dos benefícios complementares
Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios complementares
Receita Bruta anual de Mensalidades
Total de alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes
Valor de referência utilizado para conversão dos benefícios complementares
Bolsas integrais convertidas em benefícios complementares
Limite de benefícios complementares (até 25% do máximo de bolsas integrais)
Número de benefícios complementares utilizado no cálculo

Bc

113
0

Verificação do atendimento das proporções de bolsas de estudo

Art. 13-A

Quantidade mínima de bolsas 1/5 (Educação Superior sem Prouni 1/4)

Atendido

Quantidade mínima de bolsas 1/9

Atendido
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O Conselho Fiscal da Associação Cristã de Moços de Sorocaba, dando
cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial da empresa
encerrado em 31 de dezembro de 2019 em conjunto com as demonstrações do superávit/(déficit),
do patrimônio liquido e das demonstrações de fluxos de caixa, acompanhadas das correspondentes
notas explicativas. Considerando que a documentação examinada está formalizada em termos que
traduzem adequadamente os atos e fatos ocorridos no exercício de 2019, bem como, a situação
patrimonial e econômico-financeira da entidade e, com base no Parecer de 31/12/2019 da SGS
Auditores Independentes emitido em 21/02/2020, o Conselho Fiscal deliberou considerar as
referidas demonstrações financeiras auditadas, complementadas por notas explicativas, em
considerações de serem aprovadas.

Sorocaba, 20 de março de 2020.

Fábio Luis de Moraes Del Cistia
CPF 263.847.118-69

Luiz Fernando Scapol
CPF 218.572.348-04

Wagner dos Santos
CPF 099.204.698-07
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMA GERAL
CONSELHO DIRETIVO: Em 2019 fizeram parte do Conselho. Presidente: Sra. Maria Lucia de
Arruda São Leandro e os Conselheiros Sra. Tabata dos Santos Brito, Sra., Adriana De Carli
Petucco, Sra. Andressa Furquim, Sr. Fabio Augusto Mariano da Silva, Sr. Pedro Antunes dos Santos
Neto, Sr. Gabriel Correa Marson Leite.
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Antonio Elidio Pinto de Oliveira.
COORDENAÇÃO: Alessandro de Cassio Moreto, Clóvis Ruiz e Michelle Ferreira.
EQUIPE DE COLABORADORES: - Contamos com 60 Profissionais de Educação Física e 49
Estagiários.
PROGRAMA GERAL:
Procuramos atender as necessidades do nosso Quadro Associativo, com o foco na qualidade das
nossas atividades regulares dentro das nossas áreas de atuação (esportes, fitness, aquático,
condicionamento físico e Acampamento). Oferecendo diversas atividades baseadas em sistemas e
metodologias de ensino-aprendizagem que buscam a qualidade de vida e o desenvolvimento do
ser humano como um todo em todas as faixas etárias.
CORPO DE LÍDERES
O Corpo de líderes da ACM SOROCABA, é composto atualmente por 35 jovens, no ano de 2019
os líderes desenvolveram trabalhos voluntários na ACM como Acampamentos, Férias na ACM,
campanhas, e também tiveram participação em curso e Intercâmbios. Sendo referência a crianças
e jovens em suas ações.

ENALI 2019
O Encontro Nacional de Líderes (ENALI) aconteceu nos dias 25 a 27 de julho de 2019, em Canela
(Rio Grande do Sul), no Acampamento Rincão do Coelho. Os Jovens tiveram Palestras referentes
a realidade da Juventude Brasileira; Políticas Públicas de juventude; Empoderamento Feminino e
workshops referentes aos assuntos em Pauta e momentos de recreações e integração entre todos.
O ENALI teve a participação de aproximadamente 70 jovens líderes. A ACM Sorocaba foi
representada por 11 jovens do Corpo de Líderes e 1 profissional.
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YMCA LÍDERES JOVENS E ADULTOS
Tem como objetivo que os aspirantes a líderes desenvolvam sua identidade pessoal e habilidades
sociais para que atuem como agentes transformadores, preparados para o exercício de uma
cidadania ativa, o que implica tomar decisões na sociedade de acordo com a filosofia da YMCA.
Em 2019 tivemos 24 jovens formados no YMCA Líderes jovens e no YMCA Líderes adultos foram
25 formados.

YMCA LÍDERES JOVENS

YMCA LÍDERES ADULTOS

TRIATLON INDOOR
Realizado no mês de maio na unidade Votorantim com a participação de 85 associados.
O Evento foi um sucesso envolvendo alunos a partir de 14 anos das 3 unidades.
O nosso triátlon contou com profissionais das 3 unidades e o apoio dos alunos da FEFISO.

EVENTOS DEMONSTRATIVOS / AULÃO COM OS PAIS
Foram realizados nos meses de Abril e Outubro nas unidades JDSP e Centro. No primeiro semestre
o Evento teve o Tema: “Bob Esponja” e no segundo foi “Demonstrativo a Fantasia”. A participação
nos dois eventos somou cerca de 350 crianças e na unidade Centro em torno de 140 crianças. Na
unidade Votorantim foi realizado um Aulão com os pais com o tema de Super-Heróis. Em todas as
atividades houve a participação dos pais, familiares e responsáveis.

FESTIVAL DE NADO LIVRE
Realizamos dois Festivais de Nado Livre. Ambos foram abertos a comunidade aquática. Um foi
realizado em abril com cerca de 300 participantes e outro em Outubro com 140 participantes.
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MISSÃO CRISTÃ – ACM/FEFISO
DEVOCIONAIS ESPECIAIS: PÁSCOA – NATAL
Realizou-se os devocionais especiais de Páscoa (12/04) e Natal (13/12) na Unidade Jd. São Paulo
– Salão de festas Romeu Pires Osório. Evento aberto ao público contou com aproximadamente 200
pessoas para cada momento. Trazer reflexões sobre o verdadeiro sentido de comemorarmos essas
datas e sobre nossas ações ante aos ensinamentos deixados por Jesus e o compromisso como
Acemistas “Estender o Reino do Mestre” é o principal objetivo para realizarmos o mesmo.

TREINAMENTO DE MISSÃO PARA OS COLABORADORES
Aconteceu em 08 de março de 2019 o treinamento de missão cristã aberto aos colaboradores,
voluntários, corpo de líderes e lideranças. Fortalecer a missão é oferecer as ferramentas certas para
que cada um com seus diferentes dons contribuam para o crescimento e desenvolvimento da ACM
Sorocaba e pessoal; trocar ideias, esclarecer dúvidas e compartilhar a história e missão da ACM
como um todo são os objetivos priorizados no desenvolvimento dos treinamentos.

ENCONTRO NACIONAL DE MISSÃO CRISTÃ - ACAMPAMENTO
O ENMC 2019 foi sediado pela ACM Sorocaba – Unidade Acampamento. Participaram do encontro
os movimentos de Sorocaba, São Paulo e Porto Alegre. Contamos com um total de 33 participantes.
Com a temática: “Amar o próximo como a ti mesmo” Mateus 22:39 buscou-se refletir e criar
estratégias que nos levem a estar mais perto do próximo; amando-o, perdoando-o e buscando servir
da melhor maneira possível aqueles que estão ao nosso redor. Um dos valores essenciais da ACM
Sorocaba.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
JABS JOVENS
A ACM Sorocaba foi com uma delegação de 50 jovens, na faixa etária de 12 a 17 anos. O evento
aconteceu em Porto Alegre e contou com a participação das delegações de São Paulo, Rio de
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Janeiro, Rio Grande do Sul e Sorocaba. O objetivo do JABS JOVENS é integrar os jovens de todas
as ACM do Brasil, através de atividades esportivas, sociais e culturais. A ACM Sorocaba ficou em
terceiro lugar.

COPA INTEGRAÇÃO
No mês de outubro, aos domingos, realizamos um torneio aberto de futsal em parceria com a
Escolinha de Futebol Chute Inicial. O evento contou a participação de aproximadamente 100
crianças, na faixa etária de 07 a 13 anos, divididos em três categorias – sub09; sub11 e sub13.
Consideramos o evento um sucesso por atingir em “cheio” a Missão e os Valores do esporte
praticado na ACM.

GRUPO DE ESTUDOS DE ESPORTES
Durante o ano de 2019 realizamos 8 encontros de capacitação na área de esportes. Em cada
encontro tivemos uma média de 20 participantes envolvendo Profissionais e Estagiários de
Educação Física. O Objetivo do grupo é debater temas relacionados ao cotidiano esportivo da ACM
Sorocaba, e encontrar meios de tornar aplicáveis os conteúdos discutidos para melhor atender os
nossos associados.

ATIVIDADES DE FITNESS
LANÇAMENTO FITNESS
Realizamos três eventos durante o ano e todos foram um sucesso. Além desses dias serem um
marco de mudanças de músicas e coreografias, aproveitamos para orientar os associados em
relação a Missão, Visão e Valores da ACM Sorocaba.
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GRUPO DE ESTUDOS DE FITNESS
Durante o ano de 2019 realizamos 8 encontros de capacitação na área de Fitness. Em cada
encontro tivemos uma média de 20 participantes envolvendo Profissionais e Estagiários de
Educação Física. O Objetivo do grupo é debater temas relacionados ao cotidiano de ginástica da
ACM Sorocaba, e encontrar meios de tornar aplicáveis os conteúdos discutidos para melhor atender
os nossos associados.

PROJETO MOVIMENTO CONSCIENTE
Motivado pela dificuldade observada em vários associados durante as atividades na ACM (e que
provavelmente se relaciona com dificuldades nas atividades diárias) foi criado o projeto Movimento
Consciente, que tem como objetivo o desenvolvimento motor em adultos. A frequência variou entre
8 e 15 pessoas e um ponto notável (além do resultado proposto que superou as expectativas) foi a
união entre os participantes.

ATIVIDADES DESTAQUES 2019
TEMPORADAS DE VERÃO E INVERNO
São acampamentos que ocorrem nos períodos de férias escolares, para as faixas etárias de 08 a
16 anos, com o objetivo principal de proporcionar momentos de lazer em meio a natureza e,
colaborar na formação integral da criança e do adolescente.

ACAMPAMENTO DE IMERSÃO EM INGLÊS
Acampamento para jovens e adultos que já consigam se comunicar em inglês, com professores
capacitados, com o objetivo de imergir na língua inglesa durante 3 dias. Uma experiência rica em
aprendizados e muito divertida!
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INSANOS
Para Jovens e Adultos com o objetivo de promover um final de semana de muita atividade física,
em equilíbrio com a mente, através de desafios como: corridas de obstáculos, jogos de equipe e
reflexões. Uma experiência inesquecível!

FÉRIAS NA ACM
É uma atividade voltada para crianças de 04 a 14 anos, nos períodos de férias escolares (janeiro e
julho), onde a criança passa a semana na ACM – Unidade Jd. São Paulo, das 07h30 da manhã até
as 18h30, brincando e se divertindo, com muitos profissionais e o corpo de líderes – voluntários,
competentes e treinados, para alegrar a semana da garotada.

BABY CAMP
Acampamento voltado para crianças entre 03 e 08 anos, com o objetivo principal de proporcionar
uma vivência longe de casa e dos pais, para que a criança tenha mais autonomia, tudo feito de uma
maneira lúdica e recreativa.

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo

Sra. Maria Lucia de Arruda São Leandro
Presidente do Conselho
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM SOROCABA
INTRODUÇÃO
O objetivo deste relatório é organizar todas as atividades promovidas pela FEFISO/ACM
Sorocaba no ano de 2019, apresentando as atividades regulares/mensais e as que aconteceram
em momentos específicos.
Após uma breve descrição, as atividades são evidenciadas com imagens ou dados que
ilustram os acontecimentos. Destacamos que mais detalhes dos eventos e atividades realizadas
podem ser obtidos nos respectivos relatórios.

ATIVIDADES REGULARES/MENSAIS
 Grupos de Estudo
Como atividades que acontecem mensalmente, destacamos as reuniões dos grupos de
estudo (Biomecânica, Pedagogia da Educação Física e Fisiologia e Metabolismo do Exercício).

Arte de divulgação dos horários disponibilizada nos murais das salas de aula

Encontro do Grupo de Estudos em
Pedagogia da Educação Física

Atividade do Grupo de Estudos em
Biomecânica.
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Encontro “Eu faço FEFISO”
Discente em coleta de dados do Grupo
Fisiologia e Metabolismo do Exercício
 Projeto de Nivelamento de Língua Portuguesa
Também são realizados, mensalmente, os cursos de nivelamento de
língua portuguesa, organizados por temas e abertos a comunidade interna e
externa. Os cursos são avaliados pela CPA por meio de questionários de
satisfação respondidos pelos participantes.

 Programa de Iniciação à Docência em Esportes (PID)
De acordo com o cronograma dos respectivos componentes curriculares, discentes do
primeiro ao quinto semestre do curso participam do Projeto de Iniciação à Docência em Esportes 1,
ministrando aulas às crianças atendidas pelo Projeto Sementinha.
 Programa de Estágio Docente (PED)
Os participantes do Programa de Estágio Docente também participam das atividades
programadas pelos docentes. A seguir, um comentário espontâneo coletado de uma das
estagiárias:

1

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/programa-iniciacao-docencia
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Comentário de uma participante do PED em rede social
 Comissão Própria de Avaliação
A CPA mantém a coleta de dados contínua e segue o planejamento estabelecido pelo Plano
de Autoavaliação do Triênio, que inclui metas e ações mensais 2.
 Ouvidoria/Ouvidoria Compartilhada
Assim como a CPA, a ouvidoria/ouvidoria compartilhada 3 mantém a coleta de dados
contínua, monitorando as solicitações, encaminhando-as aos departamentos responsáveis e
acompanhando as soluções para que os solicitantes possam receber feedback. A seguir, um recorte
das informações coletadas pela ouvidoria/ouvidoria compartilhada no primeiro semestre:
 Curso de Inglês
As aulas do curso de inglês acontecem regularmente, atendendo a comunidade externa e
interna (a partir de 11 anos de idade) com 21 turmas vigentes no primeiro semestre. O curso é
avaliado anualmente pela CPA.
 Regências
Seguindo o cronograma de aulas do respectivo componente curricular, discentes
participaram das regências em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Regência – Ensino Fundamental I – (setembro/2019), sob supervisão do professor Francisco

2
3

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/cpa
Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/ouvidoria
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 Atividades Práticas e Interdisciplinares
Faz parte da rotina da IES que discentes estejam engajados em atividades práticas e
interdisciplinares. Seguem algumas imagens de atividades realizadas em aula:

Discentes na aula de Lutas (7o período) utilizando conceitos do componente curricular
Organização (1º período)

Discentes planejando aula de Aprendizagem Motora utilizando conceitos do componente curricular
Didática.

Discentes na aula de Leitura e Interpretação de Textos Acadêmicos, em atividade prática de
aplicação de técnicas para a leitura dos textos da disciplina Atividades de Pesquisa
 Projetos de Responsabilidade Social
A IES promove diversos projetos de responsabilidade social, dos quais discentes participam
ativamente, como doação de sangue, arrecadação de alimentos, participação na organização de
atividades em escolas e instituições de Sorocaba e região, etc.
 Eu Faço FEFISO”
O Grupo “Eu Faço FEFISO”4 reúne-se mensalmente e possibilita participação integrada na
criação, revisão, sugestão, realização e participação nos elementos da rotina acadêmica não formal
e conta como membros discentes da IES, sob coordenação do assistente de direção Jorge Arcanjo
da Silva.
4

Informações disponíveis em: https://www.fefiso.edu.br/eu-faco-fefiso
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Encontro do Grupo “Eu faço FEFISO”

Encontro do Grupo “Eu faço FEFISO”

 Núcleo Docente Estruturante - NDE
O NDE da FEFISO reúne-se mensalmente para avaliar os cursos, matrizes curriculares dos
cursos e a relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais, conteúdos, bibliografias, etc. assim
como projetos interdisciplinares, alinhamento entre necessidades da graduação e de exigências do
mercado de trabalho, tendo em vista, também, a missão, objetivos e metas da IES.
 Tecnologia
Os recursos tecnológicos também estão presentes na rotina da FEFISO. Nos processos que
envolvem os registros acadêmicos docentes, o uso do tablet e do sistema EDUKO gerenciam o
registro de frequência, conteúdos e avaliações. O uso de algumas metodologias ativas de
aprendizagem também requer o uso de recursos tecnológicos como o TBL Active.

Avaliação realizada no componente curricular Educação Física, Saúde e Qualidade de Vida.
Outro recurso utilizado nas aulas de Biologia é o Kahoot! 5, que permite ao professor
oportunizar diferentes momentos de aprendizagem.
A cada semestre a FEFISO implanta novos recursos tecnológicos para melhorar processos,
atualizar recursos e oferecer serviços de qualidade, como o uso de QR Codes para facilitar a
localização de obras na biblioteca.

5

Disponível em: https://kahoot.com/b/
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Biblioteca da IES.
 Egressos
A FEFISO mantém contato com egressos e coleta periodicamente informações sobre sua
formação recebida, inserção no mercado de trabalho e satisfação com a carreira em Educação
Física por meio das coletas da CPA.
Além disso, é constante a presença de egressos nos eventos da IES como JIEF,
MAPA/ECEF, Corpo e Cultura, Festa da Educação Física, cursos de extensão, entre outros.
Egressos também participam como convidados em aulas de alguns componentes
curriculares, como Lutas e Ginástica e marcam presença nos Grupos de Estudo e no Programa de
Estágio Docente oferecidos pela FEFISO.

Participação de Egressos em Grupo de
Estudos

Docente Otávio e egresso Sephans em
reunião do Grupo de Estudos

 Debates, atividades em grupo e interativas
Aulas que promovem debates e estruturam-se em temas relacionados à Educação Física,
observando as relações causa-efeito por meio de análises e participação ativa dos alunos, que
elaboram soluções para problemas, estudam casos, etc.
Na aula de Filosofia, por exemplo, os discentes participaram do Centro de Debates
Filosóficos, proposto pelo docente Paulo Borges:

Discentes em aula de Filosofia.

Discentes em aula de Filosofia.
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 Internacionalização
Durante todo o ano, a FEFISO tem atividades relacionadas ao processo de
internacionalização, com o processo de seleção para participação nos intercâmbios (“É pra lá que
eu vou”), a chegada de alunos estrangeiros e a partida de alunos, docentes e outros colaboradores
da IES para vivenciar a experiência de intercâmbios acadêmicos, culturais, profissionais e de
voluntariado em outros países, como poderá ser verificado nas atividades mensais.

1.

JANEIRO

 Internacionalização
Em janeiro, discentes embarcaram para o início do programa “É pra lá que eu vou 6”. No
México, os discentes participaram de um intercâmbio acadêmico enquanto que os demais
desenvolveram atividades práticas/voluntariado nos outros destinos.

Discentes em Intercâmbio no México.

Nome do aluno
Local (país)
Período
Caio dos Santos Trettel
México
12/01/2019 a 12/03/2019
Elder José de Oliveira
México
12/01/2019 a 12/03/2019
Luan Manfrim Chiara
Peru
07/01/2019 a 07/02/2019
Abinadabe da Costa Pereira Peru
07/01/2019 a 07/02/2019
Caroline Silva de Oliveira
Peru
07/01/2019 a 07/02/2019
Bruna Vieira de Souza
Argentina
07/01/2019 a 07/02/2019
Evellyn Sthefany Sales
Uruguai-Salto 07/01/2019 a 07/02/2019
Caroline Martins da Silva
Uruguai-Salto 07/01/2019 a 07/02/2019
Quadro 1. Lista de discentes participantes do programa “É pra lá que eu vou”.

6

Informações sobre o programa e depoimentos disponíveis em: http://fefiso.edu.br/intercambio
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 Readequação do espaço da biblioteca

O início de 2019 também marcou a restruturação do espaço da
biblioteca, com a reorganização das prateleiras e a identificação do acervo
por meio de QR Codes.

Biblioteca.

 Vestibular

O vestibular da IES foi realizado no mês de janeiro:

Vestibular
 Docentes
Realizada semestralmente, a Jornada Pedagógica Docente, programada para o dia 29/01,
teve como tema o uso da tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem.

Os docentes também participaram do treinamento EaD “Formação para Coordenadores EaD –
utilizando Sagah como recurso estratégico”, promovido pelo Grupo A Educação, totalizando 20
horas.
2.

FEVEREIRO
 Início das aulas da graduação
Durante o mês de fevereiro, os ingressantes participaram de uma gincana de recepção aos
calouros, com atividades desenvolvidas pelos discentes do sexto semestre do curso, sob supervisão
do docente responsável pela disciplina Lazer e Recreação, cujos produtos arrecadados foram
doados.

Entrega da arrecadação.
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 Nivelamento
Após a aplicação da Prova Diagnóstica (interpretação de textos), os alunos ingressantes
foram convidados a participar do curso “Técnicas de Leitura e Interpretação de textos”.

 Colação de Grau
No dia 09, foi realizada a Colação de Grau das turmas de licenciatura e bacharelado em
Educação Física da FEFISO.

Colação de Grau – fevereiro/2019

Colação de Grau – fevereiro/2019

 Internacionalização
Em fevereiro, tivemos o retorno dos intercambistas que estavam no Peru, Argentina e
Uruguai (Salto) e a chegada dos três intercambistas da Holanda, que frequentaram aulas e
atividades da FEFISO até o mês de junho e de três intercambistas do Uruguai, que permaneceram
até o final do mês de fevereiro.

Intercambistas da Holanda na FEFISO
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Da esquerda para a direita- docente Jorge, coordenador do projeto “É pra lá que eu vou”, 2
intercambistas do Uruguai, uma da Holanda, um intercambista do Uruguai, dois da Holanda e o diretor
da IES.

Discentes Luan, Caroline e Abinadabe em apresentação durante o intercâmbio

Discente Bruna em intercâmbio na Argentina
 Comunidade externa visita a FEFISO
Visita dos alunos de uma escola de ensino infantil ao Laboratório de Anatomia da IES. Além
disso, participaram de uma aula de ginástica.
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 Curso – Formação de árbitros e apontadores de voleibol
Ainda no mês de fevereiro, foi realizado o curso de Formação de árbitros e apontadores de
voleibol, que contou com a participação de 16 alunos da comunidade externa.

Cartaz de divulgação do curso.

 Pesquisa e Internacionalização
No dia 23, foi realizado o primeiro encontro entre o grupo de estudos da UniYMCA México
com o GEPEF FEFISO7 (Grupo de Estudos Pedagogia da Educação Física) que ocorreu via Skype.
Imagem do encontro via Skype entre o Grupo de Estudos da FEFISO e da Universidade YMCA
México – da esquerda para a direita: Prof a Georgina (Universidade YMCA México), alunos da
FEFISO – Elder e Caio – que estavam participando do intercâmbio.

Nos dias 26 e 28, houve participação da discente Monique Camargo e do egresso (membro do
Grupo de Estudos) João Pedro Góes via Skype.Encontro do Grupo de estudos da FEFISO e da
Universidade YMCA México via Skype

7

Informações disponíveis no blog do grupo: http://gepeffefiso.blogspot.com/
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3. MARÇO
 Eu Faço FEFISO
Foi realizado o acampamento “Poder da Ação”, na unidade Acampamento da ACM, às
margens da Represa de Itupararanga, com participação dos representantes discentes que fazem
parte do grupo Eu Faço FEFISO.

Acampamento do grupo “Eu Faço FEFISO”

Acampamento do grupo “Eu Faço FEFISO”
 Internacionalização
Em março, duas discentes embarcaram para o intercâmbio acadêmico com o Instituto
Universitário:
Nome do aluno
Local (país)
Período
Maria Luiza Mendes Rocha
Uruguay-Montevideo
11/03/2019 a 11/05/2019
Pâmela Cristina R. de Mello
Uruguay-Montevideo
11/03/2019 a 11/05/2019
Quadro 2. Discentes participantes do programa “É pra lá que eu vou”.

Discentes em intercâmbio no Uruguai
Os discentes que estavam em intercâmbio na Universidade YMCA México retornaram em
março:
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Discente em intercâmbio no México
Ainda no mês de março foram realizados testes e entrevistas com discentes interessados
em intercâmbios para países de língua inglesa visando o levantamento do atual nível de
conhecimento da língua dos discentes para futuras parcerias com outras instituições.
 CPA
A Comissão Própria de avaliação da FEFISO postou o relatório referente à autoavaliação
institucional do ano de 2018 no sistema e-MEC dentro do prazo regulamentado.
 ENAF – Congresso e Feira Fitness
A FEFISO, em convênio com ENAF nos dias 30 e 31 de março, proporcionou inúmeras
oportunidades de aprendizagem aos discentes e oferecendo o espaço à comunidade externa. Os
temas abordados foram Musculação; Treinamento Funcional; HIIT, Manipulação e Liberação.
Miofascial.
 Pós-graduação lato sensu
O mês de março marcou o Início da turma de pós-graduação em Personal Training.

Arte de divulgação do curso

 YMCA Líderes Adulto8
Início da turma do curso YMCA Líderes Adulto de 2019:

Aula do curso

8

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/ymca-lideres-adulto
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 Liderança
Em março, o diretor da IES participou do 1º Encontro de Líderes ACM Brasil e YMCA USA,
realizado no Rio de Janeiro, voltado para a formação de jovens e acampamentos!

Foto da lembrança do encontro

 Acessibilidade
Em março, houve a autorização para confecção da nova bancada da secretaria.
 Nivelamento de Língua Portuguesa
O curso realizado no dia 23 teve como tema “Atualização de Ortografia” e atendeu a
comunidade interna e externa:
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Curso Internacional de Musculação e Personal Trainer 2019
Teve início no dia 23/03, com término previsto para 23/11, o curso Internacional de
Musculação e Personal Trainer 2019, que é composto por 8 módulos:

Arte de divulgação do curso.

Data
23/03
06/04
25/05
08/06

Módulo
1
2
3
4

03/08
28/09
19/10
23/11

5
6
7
8

Tema
Biomecânica e Cinesiologia da Musculação - membros inferiores
Biomecânica e Cinesiologia da Musculação - tronco e membros superiores
Musculação Terapêutica - doenças Metabólicas e do aparelho locomotor
Prescrição de treinamentos em musculação - Hipertrofia, Força e
Emagrecimento
Sistemas, métodos, Técnicas e Princípios de Treinamento em Musculação
Nutrição Esportiva
Suplementação e Recursos Ergogênicos
Avaliação Física e Primeiros Socorros em Musculação

Composição do curso Internacional de Musculação e Personal Trainer 2019

Discentes em aula do curso.
4. ABRIL
 Pós-graduação lato sensu
Em abril, outras turmas de pós-graduação tiveram início: Fisiologia do Exercício, Terceira
Idade e Natação e Práticas Aquáticas.
 Atividades práticas
Em abril, discentes do 7º período participaram da atividade prática: minobol (voleibol
adaptado para a terceira idade).
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Aula minobol

Aula minobol

 Convênio
Foi firmado o convênio de cooperação científica com o Instituto Érica Verderi – Centro de
Convivência do Idoso (CCI).

Divulgação do convênio
 CPA
Seguindo o cronograma de atividades, a CPA enviou os questionários referentes à avaliação
dos docentes (disciplinas) e eventos (JIEF e interclasses) ao departamento de Tecnologia da
Informação para que eles sejam disponibilizados aos discentes via área do aluno no final do mês
de maio.
 Nivelamento de Língua Portuguesa
O curso de Técnicas de Redação foi realizado no dia 6 e atendeu a comunidade interna e
externa:

Curso Técnicas de Redação
 Capacitação
A mantenedora ofereceu a todos os funcionários a palestra “Inteligência Emocional” no dia 13.

Arte de divulgação.
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 Visita à comunidade
O docente Luiz Francisco Killian participou de Feira de Profissões.
 Visitas externas
Discentes do último semestre (8º período) participaram da visita ao Studio Run Up e ao
Parque Campolim (Sorocaba) no dia 22, sob supervisão e orientação do professor responsável pelo
componente curricular Condicionamento Físico e Treinamento Personalizado.

Visita ao Studio Run Up.

Visita ao Studio Run Up.

Visita ao Parque Campolim (pista de caminhada).
Discentes do segundo período diurno visitaram o SESC Sorocaba com o tema
Sustentabilidade, conteúdo do componente curricular Educação Física, Qualidade de Vida e Meio
Ambiente, no dia 23, sob orientação e supervisão do docente responsável.

Discentes em visita ao SESC Sorocaba.

Discentes em visita ao SESC Sorocaba.
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Discentes do segundo período noturno visitaram a Leroy Merlin, no dia 3, também sob orientação e
supervisão do docente responsável pelo componente curricular Educação Física, Qualidade de Vida
e Meio Ambiente.

Discentes em visita à Leroy Merlin (Sorocaba).
5. MAIO
 Confraternização de funcionários – Dia do Trabalho
O mês de maio iniciou com a comemoração do Dia do Trabalho. Para isso, a mantenedora
ofereceu atividades recreativas e um almoço a todos os funcionários.

Arte de divulgação

 Curso – Educação Física Cultural
Nos dias 11 e 18 de maio, foi realizado o curso de extensão universitária Educação
Física Cultural, coordenado por Marcos Neira e Mário Luiz Ferrari Nunes (USP).
O curso teve como público-alvo professores de Educação Física das redes municipal e
estadual da cidade de Sorocaba e região. A seguir, alguns registros do curso.

Arte de divulgação
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Curso Educação Física Cultural.

Curso Educação Física Cultural.

 JIEF
Entre os dias 21 e 25, foi realizada a tradicional Jornada Internacional de Educação
Física – JIEF9, que promove aprendizagem e atualização aos discentes, egressos e
profissionais de Educação Física de Sorocaba e região. Alguns registros do evento:

 Internacionalização
As discentes que estavam em processo de intercâmbio acadêmico retornaram do Uruguai
no mês de maio. O mês de maio também marcou o início das inscrições para o próximo ciclo do
programa “É pra lá que eu vou”.
 CPA
Dando prosseguimento às atividades programadas pela Comissão Própria de Avaliação, foi
realizada a visita aos alunos ingressantes (diurno e noturno) com o objetivo de apresentar a CPA,
explicar como funciona o processo e a importância/responsabilidade da participação discente. A
seguir, o registro da reunião com uma das turmas.

9

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/jief
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CPA visita ingressantes
 Interclasses
O Festival Interdisciplinar e Interclasses de Esportes10 foi realizado no dia 18.
Além das atividades esportivas, o evento também desenvolve a responsabilidade social ao
arrecadar alimentos e produtos de higiene, que são doados a instituições. Nesta edição, foram
arrecadados (fonte: RELATÓRIO DO 8º FESTIVAL INTERDISCIPLINAR E INTERCLASSES DE
ESPORTES DA FEFISO, 1º SEMESTRE, 2019):

Arte de divulgação do evento

10

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/festival-interno-esportes
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Resumo das arrecadações – 8º Festival Interdisciplinar e Interclasses (1º semestre/2019)

Festival Interdisciplinar e Interclasses – 1º
semestre/2019

Festival Interdisciplinar e Interclasses – 1º
semestre/2019

Festival Interdisciplinar e Interclasses –
participação de egresso - 1º semestre/2019

Festival Interdisciplinar e Interclasses – 1º
semestre/2019

 Visitas externas
Discentes do quinto semestre participaram de atividade no Parque Campolim no dia 02,
parte do componente curricular Fisiologia, sob supervisão e orientação do docente responsável.
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Visita ao Parque Campolim.

Visita ao Parque Campolim.

Visita ao Parque Campolim.

Visita ao Parque Campolim.

No dia 06, discentes do oitavo semestre do curso visitaram a academia da ACM Votorantim,
sob supervisão e orientação do docente responsável pelo componente curricular Condicionamento
Físico e Treinamento Personalizado. Visitaram, também, a Decathlon para uma aula de Personal
Biker.
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Visita à ACM Votorantim

Visita à ACM Votorantim

Visita à ACM Votorantim

Visita à Decathlon

Discentes do segundo noturno visitaram o SESC Sorocaba com o tema Sustentabilidade,
conteúdo do componente curricular Educação Física, Qualidade de Vida e Meio Ambiente, no dia
07, sob orientação e supervisão do docente responsável.

Visita ao SESC Sorocaba.
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Nos dias 06 e 08, discentes do sexto período (diurno e noturno) visitaram o SESI Votorantim,
sob supervisão e orientação do responsável pelo componente curricular Condicionamento Físico e
Treinamento Personalizado.

Visita ao SESI Votorantim.
 Visitas à comunidade
Discentes visitaram uma escola estadual para promover as atividades do Dia do Desafio,
sob supervisão e orientação do professor responsável pelo estágio, professor Francisco Adamecz
Filho.
25 discentes de diversos períodos também atuaram na prova de Mountain Bike na cidade
de Piedade e 5 discentes no tênis de mesa na UCENS, sob supervisão e orientação do docente
responsável pelas atividades complementares.
 Nivelamento de Língua Portuguesa
Foi realizado no dia 04 o curso de Dissertação, que atendeu membros da comunidade
interna e externa.
 Docentes
No dia 13, o docente Francisco Adamecz Filho qualificou sua dissertação de mestrado.
 Pesquisa
Discentes recebem aprovação para apresentação de trabalho em evento externo.

6. JUNHO
 Evento – Corpo e Cultura
O evento Corpo e Cultura11 foi realizado no dia 08 incluindo componentes curriculares como:
Ginástica geral, Ginásticas, Libras, Ritmo, expressão e dança, Educação Física e questões étnicoraciais, Inclusão e Educação Física.

11

Informações disponíveis em: https://fefiso.edu.br/corpo-cultura
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Corpo e Cultura – 1º/2019

Corpo e Cultura – 1º/2019

Corpo e Cultura – 1º/2019
 Evento Atualização em Musculação
No dia 15, foi realizado o curso de atualização para professores de musculação na ACM
Votorantim.

Participantes do curso

Divulgação do curso
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 Internacionalização
O discente Lincon Moraes de Campos embarcou para Portugal no dia 22 e permanecerá lá
até 01/08/2019, em intercâmbio em Setúbal - Portugal.
Dia 24, embarque do docente Kleber Trevisam para intercâmbio em Taiwan.
Ainda em junho, a aluna concluinte do curso de bacharelado Vitória Rodrigues Salmazo
embarcou para trabalhar no acampamento da ACM na cidade de Gibsons, BC, Sunshine Coast,
Canadá.
 Comunidade Externa
Discentes promoveram a Festa Junina de uma escola de educação infantil, com participação
voluntária tanto na organização como no dia do evento.
 Docentes
Entre os dias 17 e 19 foi realizada a Jornada Pedagógica Docente.

Jornada Pedagógica -1º/2019

Jornada Pedagógica -1º/2019

No dia 26, o docente Otávio Augusto S. Machado recebeu o título de cidadão Sorocabano
na Câmara Municipal.
 Pesquisa
Junho marcou a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso da IES.

Apresentação de TCC

Apresentação de TCC

Também recebemos do discente Elder José de Oliveira a informação que seu trabalho foi
aprovado em evento externo – XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VIII Congresso
Internacional de Ciências do Esporte, que será realizado em Natal, Rio Grande do Norte.

 Devocional de formatura
No dia 13, foi realizado o Devocional de Formatura.
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Devocional de Formatura

Devocional de Formatura

 Participação discente em evento externo de dança
Os discentes Éllerson William de Campos Lima e Raíssa Rodrigues Vianna participaram do
4º Festival de Dança Sorocaba – DançAção12 entre os dias 26 e 30 de junho, classificados em 1º
lugar!
 Publicação
Em junho, a docente Iris Adriane Santoro Cardoso publicou a resenha do livro “Viver em
áreas de risco: Reflexões sobre vulnerabilidades socioambientais”, de Mary Jane Paris Spink 13, na
REU, Sorocaba, SP, v. 45, n. 1, p. 207-209, jun. 2019:

Página inicial da publicação

12

Informações Disponíveis em: http://festivaldancacao.com.br/index.php#home
SPINK, Mary Jane Paris. Viver em áreas de risco: Reflexões sobre vulnerabilidades socioambientais.
São Paulo: Terceiro nome, 2018, 220p.
13

62

7. JULHO
 Internacionalização
O início do mês determinou o encerramento das inscrições dos alunos da Universidade da
ACM México que desejam participar do intercâmbio com a FEFISO.
O dia 24 marcou o retorno do docente Kleber Trevisam do intercâmbio em Taiwan.
 Vestibular
A IES realizou seu vestibular para o segundo semestre no dia 24.
 Comunidade externa
Discentes participaram da organização do torneio interclasses de uma escola técnica entre
os dias 22 e 26, sob supervisão do docente responsável pelo estágio.

 Time de voleibol
O time de voleibol foi campeão dos Jogos Regionais.

Divulgação
8. AGOSTO
 Colação de Grau
No dia 03, foi realizada a colação de grau das turmas de licenciatura e bacharelado em
Educação Física da FEFISO.

Colação de Grau – agosto/2019

Colação de Grau – agosto/2019

 Recepção aos ingressantes
O dia 05 marcou o início do semestre para os discentes, com destaque para a recepção aos
ingressantes:
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Arte de boas-vindas aos ingressantes postada em rede social (Facebook)
Destacamos, também, a aula inaugural proferida pelo professor Dr. Maurício Massari às
duas turmas de ingressantes do semestre.
 Curso de Inglês
O dia 01 foi o escolhido para o início das aulas do curso de inglês oferecido pela IES a
discentes, docentes, corpo técnico-administrativo, associados da mantenedora e comunidade
externa, com turmas do básico ao avançado a partir de 11 anos de idade.
Neste semestre também houve a contratação de uma nova professora para atender à
demanda crescente do curso.

Turma do curso de inglês oferecido a discentes da FEFISO, associados da mantenedora e
comunidade externa.
 Internacionalização
O dia 02 marcou o retorno do discente Lincon, que estava em intercâmbio em Portugal Setúbal.
Entre os dias 04 e 08, foi realizada em Londres/Inglaterra a comemoração dos 175 anos da
ACM14, tendo a participação da Coalizão das ACMs Universitárias, da qual a FEFISO faz parte.

14

Informações disponíveis em: https://ymca175.com/
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Stand da Coalizão nas comemorações dos 175 anos da ACM, em Londres

Banner exposto durante o evento.
Participaram do evento, duas discentes da IES, que também frequentaram o curso “Change
Agents”15, após cursarem o YMCA Líderes +18 presencialmente em Sorocaba, oferecido pela
mantenedora em parceria com a IES, e o YGOR 16, oferecido pela YMCA América Latina.
Também participaram desse evento dois egressos da IES, hoje funcionários da
mantenedora:

15
16

Informações disponíveis em: https://www.ymca.int/get-involved/ymca-change-agents/
Informações disponíveis em: https://www.lacaymca.org/public/evaluacion-ygor-2017-18/
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Depoimento coletado em rede social no dia do embarque.

Página principal do website da Aliança Mundial das ACMs (09/09/2019)

Depoimento dos participantes de Sorocaba no website da Aliança Mundial das ACMs (09/09/2019)
A discente Monique também ministrou aula/workshops de Y Dance e Y Fitness durante o
evento:
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Divulgação das aulas durante o evento (divulgação feita pelo Aplicativo do evento).

Ainda em agosto, tivemos na IES a visita dos alunos que foram intercambistas da Holanda
e realizaram suas atividades na FEFISO no início de 2018 e voltaram, incluindo em sua estadia a
frequência a uma aula da pós-graduação:

Ex-Intercambistas da Holanda em aula da
pós-graduação e visita acompanhados por
docentes da IES

Ex-Intercambistas da Holanda em aula da
pós-graduação em Educação Física escolar aula de Processos Pedagógicos

 Pesquisa: docentes, discentes e egressos
No mês de agosto, foram abertas as inscrições de trabalhos para o MAPA e ECEF, com as
modalidades “comunicação oral” e “painel”, sendo aberto à participação de docentes, discentes,
egressos e comunidade externa.

Print do website da IES
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O docente Otávio Augusto Machado Soares, em coautoria com discentes, egressos e outros
pesquisadores, publicou artigo na revista “Movimiento Muévete por tu Salud” (Peru):

Capa da revista

Publicação.

Lista de autores

Ainda em agosto, o docente Otávio Augusto Machado Soares em coautoria com discentes,
egressos e outros pesquisadores, teve trabalho aprovado para apresentação em congresso:

Divulgação do aceite em rede social

Lista de autores

Outra participação relacionada à pesquisa em evento internacional foi a do discente Elder
José de Oliveira, que participou do “Concurso de Ensayo – Cultura de paz em el ambiente escolar
universitário. La construcción de la YMCA como espacio seguro y livre de violência” da Universidade
YMCA México.
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 Projeto de Iniciação à docência em esportes
No dia 20 foi realizada a reunião com os responsáveis pelas crianças participantes do Projeto
de Iniciação à docência em esportes, que teve a presença de um dos docentes responsáveis pela
supervisão dos alunos.

Registro da reunião
Convocação para reunião
 Discentes – Grupo de Ginástica em evento externo
No dia 24, discentes participaram da apresentação de Ginástica no SESC Sorocaba, sob
orientação da professora Íris.

Participação em evento no SESC Sorocaba

Participação em evento no SESC Sorocaba

Participação em evento no SESC Sorocaba
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 “É pra lá que eu vou” – 6º Acampamento
Foi realizado o Acampamento “É pra lá que eu vou” nos dias 24 e 25 de agosto, com a
participação de ex-intercambistas e candidatos a próximas oportunidades do programa. Essa
atividade também faz parte do processo de seleção dos alunos.

“Acampamento é pra lá que eu vou”

“Acampamento é pra lá que eu vou”

“Acampamento é pra lá que eu vou”

“Acampamento é pra lá que eu vou”

“Acampamento é pra lá que eu vou”
 Curso de Inglês
No dia 25, as teachers Ana Paula e Meire participaram do II Encontro Internacional de Ensino
de Língua Inglesa e Espanhola, promovido pela Pós-Graduação Estácio, em São Paulo.

Teachers Ana Paula e Meire em participação no do II Encontro
Internacional de Ensino de Língua Inglesa e Espanhola
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 Defesa de Mestrado
No dia 30 de agosto, realizou-se a defesa da Dissertação de Mestrado do docente Francisco
Adamecz Filho:

Docente em defesa de Mestrado

Presença do diretor da IES e de discentes na defesa do professor Francisco.
 Grupo de Estudos - Exercícios Físicos na Terceira Idade
O dia 31 marcou o início das atividades do Grupo de Estudos sobre Exercícios Físicos na
Terceira Idade17, que terá reuniões quinzenais e é coordenado pelo professor Me. Evandro Diniz
Corvino.
 Grupo Ginástica
No dia 31 ocorreu o primeiro encontro do semestre do Grupo de Ginástica da FEFSISO:

Encontro do Grupo de Ginástica.

17

Encontro do Grupo de Ginástica.

Informações disponíveis em: https://www.fefiso.edu.br/grupo-terceira-idade
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 Apresentação de TCCs – Pós-graduação em Natação e Práticas Aquáticas
O dia 31 também registrou a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso da segunda
turma de pós-graduação em Natação e Práticas Aquáticas.

Apresentação de TCC – pós-graduação em
Apresentação de TCC – pós-graduação em
Natação e Práticas Aquáticas
Natação e Práticas Aquáticas
 Tecnologia no Grupo de Estudos – Pedagogia da Educação Física
No dia 31, houve a participação do doutorando Fidel Machado (aluno do programa de
doutorado em Educação Física da UNICAMP) via Skype na reunião do grupo.
 Outras ações
Em agosto iniciaram-se os estudos para planejamento de um novo curso de pós-graduação,
a ser oferecido em 2020.
Também foram realizadas visitas aos alunos do 7º e 8º períodos para esclarecimentos sobre
o ENADE.

9. SETEMBRO
 Doação de Sangue
No dia 04, alunos compareceram ao Hemonúcleo de Sorocaba para a tradicional doação de
sangue da instituição:

Doação de sangue
2º semestre/2019

Doação de sangue
2º semestre/2019

Doação de sangue
2º semestre/2019

Doação de sangue
2º semestre/2019

 Pesquisa, Produção Acadêmica e Inovação
Entre os dias 16 e 20, o docente Rubens Antonio Gurgel Vieira e os discentes Elder José de
Oliveira e Monique Camargo, do Grupo de Estudos Pedagogia da Educação Física, participaram
do CONBRACE, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com apresentação de
trabalhos.
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Discente Monique em apresentação no
CONBRACE.

Discente Elder em apresentação no
CONBRACE.

Os docentes Maurício Massari, Rubens Antonio Gurgel Vieira e Kleber Trevisan tiveram o
trabalho “Projeto de Iniciação Docente” aprovado para apresentação no Congresso Inovações em
Atividades Curriculares 2019, a ser realizado na UNICAMP. O projeto de inovação está relacionado
aos resultados obtidos por meio do PID.
Ainda em setembro, o discente Elder José de Oliveira teve o trabalho “Agenciamentos,
desejo e aprendizagem: uma análise a partir da filosofia da diferença” aceito para apresentação no
XV Seminário de Educação Física Escolar, que será realizado de 08 a 10 de novembro de 2019, na
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.
Os discentes Paulo Henrique Oliveira Lopes, Elder José de Oliveira e Gabriela Andreotti, e
o docente Rubens tiveram trabalho aprovado para apresentação no VIII Seminário Conexões, que
será realizado em novembro.
 Pós-graduação em Musculação e Personal Training
No dia 14, a aula Pós-graduação em Musculação e Personal Training - Empreendedorismo
e Gestão – foi realizada com vivência na Academia Seconds out, cujo proprietário é Lucas
Alvarenga, egresso da FEFISO, sob supervisão e orientação do docente Evandro Diniz Corvino.

Aula da Pós-graduação em Musculação e Personal Training - Empreendedorismo e Gestão na
Academia Seconds out
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 YMCA Líderes +18 – apresentação dos projetos
O dia 14 marcou as apresentações finais do curso YMCA Líderes +18, que atende discentes
da FEFISO.

Apresentação de discentes no curso YMCA
+18.

Apresentação de discente no curso YMCA
+18.

Apresentação de discente no curso YMCA
+18.

Apresentação de discente no curso YMCA
+18.

 Recepção aos ingressantes e Responsabilidade Social
No dia 14 foi realizada a tradicional gincana de recepção aos ingressantes, que além de
promover a integração com os demais discentes, arrecada produtos que são posteriormente doados
a instituições de caridade.
Este semestre a gincana foi responsabilidade dos grupos “É pra lá que eu vou” e “Eu faço
FEFISO” e arrecadou produtos que foram doados a uma instituição que cuida de idosos.

Gincana de recepção – 2º semestre
Gincana de recepção – 2º semestre

Cartaz em exposição no saguão principal
Gincana de recepção – 2º semestre
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Discentes na entrega dos produtos
 Homenagem a docentes
No dia 19 dois docentes da IES foram homenageados pelo CREF/CONFEF.

Discentes presentes na homenagem ao professor Francisco
 Curso de Extensão em Natação
Nos dias 21 e 22 foi realizado o curso de extensão em Natação.
As vagas se esgotaram rapidamente. O curso contou com a participação de discentes,
egressos e também foi aberto à comunidade externa. Ao todo, foram inscritos 43 participantes.

Arte de divulgação

Durante o curso
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Participantes do curso
 Comunidade externa – Feira de Profissões
No dia 21, a FEFISO, representada por discentes e pelo assistente de direção Valentim,
participou de uma Feira de Profissões em Sorocaba.

Participação de discente na Feira
de Profissões divulgando a área de
Educação Física

 Curso de Inglês – Acampamento
Entre os dias 27 e 29 foi realizado o 1º Acampamento de Imersão de Inglês, aberto a alunos do
curso, alunos da FEFISO, colaboradores e comunidade externa.
Foram 3 dias de atividades recreativas e educacionais, todas realizadas em inglês e
preparadas pela equipe da ACM Sorocaba, com apoio das professoras do curso de inglês e do
corpo de líderes da ACM. Houve atividades típicas como fogueira, show de talentos e que
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demandavam o trabalho em equipe. O acampamento foi realizado na unidade da ACM localizada
às margens da Represa de Itupararanga.

Atividade coletiva

Arte de divulgação

Atividade no campo

 Tecnologia no Grupo de Estudos – Pedagogia da Educação Física
No dia 28 houve a participação da professora Adriana Gehres (Universidade Federal de
Pernambuco) via Skype no encontro do Grupo de Estudos Pedagogia da Educação Física.

Participação via Skype no encontro do grupo de estudos.
 Palestra à comunidade externa
No dia 29 o docente Jorge Arcanjo ministrou a palestra “A história da criação do basquetebol
da YMCA para o mundo” na Decathlon, em evento aberto a toda comunidade.
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Palestra
Cartaz de divulgação

 Curso Nutrição Esportiva
Foi realizado no dia 28 o curso de Nutrição Esportiva, que reuniu 78 participantes entre
discentes da FEFISO, egressos e comunidade externa.

Arte de divulgação
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10. OUTUBRO
 Encontro de Educação Física e Mostra Anual de Produções Acadêmicas
Em outubro foi realizado o 6º Encontro de Educação Física e a XXI Mostra Anual de
Produções Acadêmicas na FEFISO. O evento é uma oportunidade aberta a discentes, docentes e
comunidade externa para apresentação de trabalhos, discussões e muita aprendizagem.
Este ano, novamente, o evento contou com aproximadamente 90 apresentações – nas
modalidades comunicação oral e painel, minicursos ministrados por docentes e egressos, além de
intervenções do Grupo de Estudo Pedagogia da Educação Física e da CPA.

Docente externa convidada para plenária.

Docente da IES durante plenária.

Apresentação de painel

Discentes durante apresentação

Discentes durante apresentação
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Docente e egressa ministraram minicurso

Além das palestras e apresentações, a
comunidade acadêmica também teve oportunidade de
se aproximar do trabalho da CPA, que promoveu duas
palestras para divulgação de resultados, coleta de
sugestões e troca de informações e visita à sala CPA.
O objetivo era envolver e sensibilizar a
comunidade acadêmica sobre a importância do
processo de autoavaliação e buscar sugestões para a
Semana CPA que seria realizada posteriormente.

Visita à sala CPA
Reunião da CPA com a comunidade
acadêmica

O Grupo de Estudos Pedagogia da Educação Física
realizou intervenções durante o evento e desenvolveu materiais
que ficaram expostos e interagiram com os alunos, abordando o
tema Corpo. Houve também o momento de debate envolvendo
discentes de todos os semestres do curso e os membros do
Grupo de Estudos.

80

Interação da comunidade acadêmica com os
materiais elaborados pelos membros do
grupo

Interação da comunidade acadêmica com os
materiais elaborados pelos membros do
grupo

Debate realizado no dia 04.

Intervenção no dia 04.

 CPA: Curso de Capacitação
Em outubro, a atual coordenadora da CPA da FEFISO concluiu o curso de capacitação
oferecido pelo INEP, na modalidade online, denominado: Curso de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento de Boas Práticas das CPA.
 Internacionalização
Em outubro a FEFISO recebeu dois intercambistas da Universidade YMCA México: Tania e
Emmanuel, que ficaram 2 meses na IES, cursando disciplinas e participando das atividades.

Intercambistas na aula de Marketing
Esportivo

Intercambistas em aula prática
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Formatura YMCA Líderes
No dia 05 aconteceu a cerimônia de formatura do curso YMCA
líderes (pré-líderes, líderes e YMCA Líderes+18, que atende, também,
discentes da FEFISO).
O curso promove a construção de habilidades e competências
para formação de lideranças juvenis, faz parte da missão da
mantenedora e está em sintonia com a missão da FEFISO.

Arte de divulgação convite

Discentes da FEFISO que concluíram o curso em 2019
 Grupo de Estudos em Terceira Idade em visita externa
No dia 05, os participantes do Grupo de Estudos em Terceira idade visitaram a academia
Ápice em Sorocaba, onde tiveram a oportunidade de conhecer os aparelhos e aplicar um treino –
exercícios resistidos para idosos - elaborado por eles.

Visita externa

Visita externa

Visita externa

Visita externa
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Grupo de Estudos em visita externa
 Egressos visitam IES
Em outubro o egresso Bruno retornou à FEFISO para realizar a coleta de dados para sua
pesquisa.
No dia 24, dois egressos – Dalmo Grusca e Rafael B. Marques - estiveram na instituição
para divulgar vagas de emprego da qual são proprietários e comentar como a FEFISO influenciou
a formação deles.

Egresso em interação com discentes para
coleta de dados

Egressos divulgando vagas de emprego
(imagem publicada no Facebook)

No dia 29, a IES recebeu a visita de outro egresso – Luiz, que estava à procura de sugestões
e esclarecimentos sobre equipamentos e conversou com alguns docentes.

Postagem em rede social
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 1º Curso Internacional de Personal Training
O mês de outubro também marcou o início do 1º Curso Internacional de Personal Training,
que contou com 26 participantes e foi aberto a discentes, egressos e comunidade externa.

Arte de divulgação

Aula do curso

 Semana CPA e outras ações de sensibilização
Entre os dias 07 e 16 de outubro, a comunidade acadêmica e associados da mantenedora
(comunidade externa) tiveram a oportunidade de conhecer mais o trabalho da CPA e os resultados
obtidos a partir das avaliações. A exposição também coleta sugestões e críticas que foram
incorporadas nas análises dos dados deste ano.
Os painéis com as informações ficaram expostos no saguão principal da IES, onde há
grande circulação de pessoas.

Exposição – Semana CPA

Exposição – Semana CPA

Na semana de 21 a 25 diversas turmas receberam a visita de representantes da CPA em
ações de sensibilização e divulgação de resultados. As turmas de ingressantes receberam, pela
primeira vez, informações sobre os processos de autoavaliação institucional. As turmas do 4º e do
8º período receberam a visita da CPA, pois houve baixa adesão desses alunos nas respostas dos
questionários do primeiro semestre. O objetivo foi identificar problemas de acesso ou outros que
poderiam prejudicar a participação novamente.

Imagem Visita ao primeiro noturno
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 Publicação
Em outubro ocorreu a publicação do artigo “Comparison of Functional Capability, Flexibility,
Strength and Quality of Life in Aged Women Engaged in Resistance Exercise, Weight-Bearing
Training or Hydro-Gymnastics”, no Journal of Sports Medicine, que tem entre os autores docentes
da FEFFISO – Otávio Augusto Soares Machado, Fábio Gianolla e Luiz Francisco Killian e a egressa
Bruna Vieira de Souza.

docentes e egressa – página inicial
 Docente em evento externo
Em outubro, o docente Eduardo Borges apresentou trabalho no 42º Simpósio internacional
de Ciências do Esporte e 2º Simpósio Internacional de Atividade Física e Comportamento
Sedentário “Atividade Física dos nossos sonhos”.

Carta de aceite
 Evento Decathlon avaliação física com circuito funcional
No dia 12, 30 discentes, sob supervisão do docente Fábio Gianolla, participaram de um
evento realizado na Decathlon – Avaliação Física com circuito funcional. Foram realizadas 70
avaliações físicas.

Discentes que participaram do evento, sob a orientação do professor Fábio
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 Discentes em evento do Dia das Crianças – responsabilidade social
No dia 12, discentes da faculdade participaram de um evento realizado no Éden,
comemoração do dia das crianças organizado pela comunidade, ajudando na realização de
atividades recreativas.
 Comunidade externa visita IES
No dia 17 de outubro, 125 alunos de uma escola particular, na faixa etária de 10 anos,
participaram do Festival de Atletismo na ACM Jd. São Paulo, com atividades mediadas por alunos
do 2º Diurno da FEFISO, sob supervisão do professor Kleber Trevisam.
No dia 25 foi a vez das crianças da comunidade participarem da aula de ginástica com alunos
do 3º período noturno, sob a supervisão do professor Rubens.
 Regência – Ensino Fundamental I
No dia 18, discentes do 6º período diurno estiveram em uma escola para a regência no
Ensino Fundamental I, sob a supervisão do professor Francisco.
No dia 23 foi a vez da regência dos alunos do 6º período noturno na mesma escola, também
sob acompanhamento do professor Francisco.

Discentes do 6º Diurno e professor Francisco
na regência no Ensino Fundamental I



Discentes do 6º Noturno e professor
Francisco na regência no Ensino
Fundamental I

Curso de Extensão: Suplementação e Recursos Ergogênicos
No dia 19 foi realizado o curso de extensão: Suplementação e Recursos Ergogênicos.

Encontro “Eu faço FEFISO” e “É pra lá que eu vou”
No dia 19 foi realizado o encontro dos grupos “Eu faço FEFISO” e “É pra lá que eu vou”,
também sendo divulgado os alunos que participarão dos intercâmbios em 2020.
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Reunião
Próximos intercambistas
 Visitas: alunos em aulas externas
Nos dias 21 (8º diurno) e 22 (8º noturno), os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o
Centro de Treinamento Move e interagir com equipamentos e práticas realizadas no local, sob o
acompanhamento do professor Fábio.

Alunos durante visita

Alunos durante visita

Alunos durante visita

Alunos durante visita
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Alunos durante a visita
No dia 28 foi a vez de visitar o Studio Run-up, também sob a supervisão do professor Fábio
Gianolla.

Alunos do 8º período diurno em visita ao
Studio Run-up

Alunos do 8º período noturno em visita ao
Studio Run-up

Alunos do 8º período noturno em visita ao
Studio Run-up

Alunos do 8º período noturno em visita ao
Studio Run-up

Ainda no dia 28, alunos do 3º período visitaram a GoMixel, sob supervisão e orientação do
professor Rubens.
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Alunos durante a visita

Alunos durante a visita

Alunos durante a visita

Alunos durante a visita

Alunos do 5º diurno e noturno e 7º diurno (dia 30) e 7º noturno (dia 31) participaram de uma
aula prática da disciplina Fisiologia do Exercício na pista de caminhada no Parque Campolim. O
objetivo da aula prática foi avaliar os sistemas energéticos.

Alunos em aula prática no Parque Campolim

Alunos em aula prática no Parque Campolim
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Alunos em aula prática no Parque Campolim
 Grupo de Pesquisa: apresentação em eventos externos
O discente Elder José de Oliveira e outros membros do Grupo de Estudos Pedagogia da
Educação Física tiveram trabalhos aceitos para apresentação em eventos externos:


Feira de Profissões
No dia 25, discentes estiveram presentes em uma Feira de Profissões.

Alunos na feira de profissões


Curso de Extensão: Prescrição de Treinamento em Ciclismo
No dia 26 foi realizado o curso de extensão: Prescrição de Treinamentos em Ciclismo. Foram
21 participantes, discentes, egressos e comunidade externa.

Arte de divulgação
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Curso Prescrição de Treinamento em
Ciclismo

Curso Prescrição de Treinamento em
Ciclismo

Curso Prescrição de Treinamento em
Ciclismo

Curso Prescrição de Treinamento em
Ciclismo

Curso Prescrição de Treinamento em Ciclismo
 Vestibular
No dia 27 foi realizado o Vestibular da instituição.

Arte de divulgação
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Vestibular - outubro
 Curso de inglês: Halloween
Entre os dias 26 e 31 de outubro, os alunos do curso de inglês tiveram aulas especiais para
conhecer um pouco mais sobre aspectos culturais.
 Doação de mantimentos: responsabilidade social
No final do mês de outubro, o Projeto Sementinha recebeu as doações de mantimentos
arrecadados pelos alunos, como etapa do Festival Interdisciplinar e Interclasses da FEFISO.

Agradecimento coletado em rede social
11 - NOVEMBRO
 Internacionalização: aspectos culturais - México
Devido ao dia de Finados (Brasil) e o Dia de Muertos (México), os alunos intercambistas
Tania e Emmanuel prepararam uma exibição no saguão principal da IES para apresentar aspectos
culturais referentes a esse evento, com cartazes que explicavam as cores, as comidas e o
significado dessa comemoração no México.

Preparação do mural

Preparação do mural
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Exposição “Dia de Muertos” elaborada pelos
intercambistas

Compartilhamento feito pelo grupo Eu Faço
FEFISO em rede social

 Feira de profissões
No dia 01, alunos representaram a FEFISO na Feira de Profissões de uma ETEC na região,
levando esclarecimentos à comunidade externa sobre a área de atuação do profissional de
Educação Física e a importância da prática de exercícios físicos.
As alunas FEFISO que estiveram presentes são ex-alunas da ETEC. Também participou do
evento o assistente de direção Valentim.

Alunas FEFISO, representantes da ETEC e professor Valentim
 Visita à academia de egresso
No dia 01, alunos do 3º período noturno visitaram o Box 828 de cross fit, cujo proprietário é
o egresso Elton Hitoshi, sob supervisão do professor Rubens.

Alunos durante a visita

Alunos durante a visita
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 Início do período de coleta - CPA
Após as atividades de sensibilização realizadas no mês de outubro, o dia 4 marcou a
disponibilização dos questionários de satisfação da CPA via área do aluno para discentes da IES.
Neste semestre foram avaliados: docentes, infraestrutura, MAPA, Grupos de Estudo, PAE e Festival
Interclasses.
As coletas de egressos, ouvidoria e para o relatório de atividades são contínuas. Desde
outubro outros dados estão sendo coletados: corpo técnico administrativo avalia IES e secretaria
avalia docentes. Alunos do curso de inglês também participarão da avaliação do curso e os alunos
concluintes da pós-graduação já responderam aos questionários, cujos resultados foram enviados
à gestão da IES e aos respectivos coordenadores.
No dia 23 foi realizada uma reunião com os representantes de sala -Grupo “Eu faço FEFISO”
– com o objetivo de compartilhar o andamento da coleta de dados e buscar outras estratégias em
parceria com os alunos.

Reunião com o Grupo “Eu faço FEFISO”

Reunião com o Grupo “Eu faço FEFISO”

 Visita à academia – ACM Votorantim
No dia 04, alunos do 8º diurno participaram de uma aula prática na academia da ACM
Votorantim, sob orientação do professor Fábio.

Alunos durante a visita

Alunos durante a visita

Alunos durante a visita
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Alunos durante a visita
 Participação no treinamento sobre novo sistema de passe escolar
O assistente de direção Valentim e um representante da secretaria – Moreto Neto - participaram
no dia 07, do treinamento sobre o novo sistema de passe escolar, promovido pela URBES.

Treinamento da URBES

 Qualificação – Doutorado
Em outubro, o professor Otávio realizou a qualificação de sua pesquisa de doutorado.

Professor Otávio na qualificação

 Aulas Práticas – Fisiologia do Exercício
No dia 07, alunos do 7º e do 5º período tiveram aulas práticas da disciplina Fisiologia do
Exercício, sob orientação do professor Otávio.
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Alunos durante a aula

Alunos durante a aula

Alunos durante a aula
Alunos durante a aula
 Palestra em escola
Dia 08, o professor Kleber esteve em uma escola estadual para uma palestra sobre a
atuação do profissional em Educação Física.
 Grupo de Estudos em Pedagogia da Educação Física em evento externo
Entre os dias 08 e 10 foi realizado o XV Seminário de Educação Física Escolar, na USP.
Discentes que fazem parte do Grupo de Estudos em Pedagogia da Educação Física participaram
com apresentações de trabalhos. Entre eles, também um egresso que participa do grupo.

Discentes durante o evento
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Discente em apresentação
durante o evento

Discente em apresentação
durante o evento

Egresso em apresentação
durante o evento

 Feira de Profissões – Escola Estadual
No dia 09, discentes representaram a FEFISO em outra Feira de Profissões.
 Curso de Extensão – Natação e Práticas Aquáticas – 4 nados e Condicionamento
Aquático
Nos dias 09 e 10 foi realizado o Curso de extensão – Natação
e Práticas Aquáticas, com a seguinte programação:
- dia 09 – Quatro Nados;
- dia 10 – Condicionamento Aquático.
Participaram 31 pessoas, entre discentes, egressos e público
externo.

 Curso Técnico ministrado por Egressa – Ginástica Artística

No dia 10 foi realizado o curso Ginástica Artística para
Iniciantes. O curso foi ministrado por uma egressa da IES.
O curso contou com a participação de 29 pessoas,
entre discentes, egressos e público externo.
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Nivelamento de Língua Portuguesa
Os cursos de nivelamento de língua Portuguesa tiveram início no dia
13, na modalidade a distância.
Foram oferecidos 4 cursos:

Cursos
Leitura e interpretação
Pontuação
Usos da crase
Redação – construção do parágrafo

Número de
inscritos
49
51
51
49

 Aula prática de Musculação: avaliação física
No dia 13, alunos do 6º período fizeram a avaliação física dos alunos do 1º período em aula
prática da disciplina Musculação, sob supervisão do professor Fábio.

Alunos do 6º diurno na preparação para as avaliações
 Grupo de estudos em evento externo
Entre os dias 11 e 14, alunos e o coordenador do Grupo de Estudo em Pedagogia da
Educação Física apresentaram trabalhos no VIII Seminário Conexões e I Encontro Deleuze e
Educação e Matemáticas, realizado na UNICAMP.
 Nova pesquisa: Grupo de estudos
Em novembro, o Grupo de Estudos em Fisiologia e Metabolismo do Exercício iniciou uma
nova pesquisa: Restrição do Fluxo Sanguíneo.

Início da pesquisa
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 Programa de Iniciação à Docência em Esportes: além das aulas
Em novembro, dois participantes do Projeto Sementinha, atendidos pelo Programa de
Iniciação à Docência em Esportes representaram a ACM Sorocaba no Campeonato Paulista de
Natação.

 Curso de Extensão – Prescrição de treinos em corrida de rua
No dia 16, foi realizado o curso Prescrição de Treinos em Corrida de Rua, com a participação
de 31 pessoas. O curso foi aberto a discentes, egressos e comunidade externa.

Durante o curso

Durante o curso
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Participantes do curso
 Comunidade externa visita IES
No dia 18, tanto no período diurno quanto no noturno, alunos de uma Escola Estadual
visitaram a FEFISO para conhecer o curso de Educação Física, acompanhados por egresso da IES
que atua como professor de Educação Física na escola – Emerson Silva
 Apresentações Educação Física e Questões Étnico-raciais
Na semana do dia 19, alunos dos 1 os períodos fizeram as apresentações da disciplina
Educação Física e Questões Étnico-raciais, sob supervisão da professora Íris.

Apresentação da disciplina

Apresentação da disciplina

 Exposição: Educação Física e Inclusão
Em novembro também foi realizada a exposição dos trabalhos da disciplina Educação Física
e Inclusão, com fotos criadas pelos alunos com cenas que representam a subjetividade dos alunos
em relação ao tema proposto. As fotos ficaram expostas no saguão principal da IES, por onde
circulam alunos, professores, associados da mantenedora e convidados.

Exposição da disciplina

Exposição da disciplina
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 Curso de Extensão – Avaliação Física e primeiros socorros em musculação
No dia 23, foi realizado o curso Avaliação Física e primeiros socorros em musculação, aberto
a discentes, egressos e comunidade externa. Participaram 41 pessoas.

 8º Festival Interdisciplinar e Interclasses de Esportes da FEFISO
No dia 23, foi realizado o 8º Festival Interdisciplinar e Interclasses da FEFISO, organizado
pelos alunos concluintes, sob supervisão do professor Evandro. Uma oportunidade para praticar a
teoria, teorizar a prática, coletar dados, experiências e um espaço de convivência e
confraternização, que reúne alunos, professores, egressos e convidados em diversas modalidades
esportivas.
Esta edição do festival contou com diversas inovações como o QR Code no cartaz de
divulgação, mudança no sistema de coleta de gêneros alimentícios e no sorteio de brindes.

Festival – novembro/2019

Festival – novembro/2019
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Festival – novembro/2019

Festival – novembro/2019

Festival – novembro/2019

Festival – novembro/2019

Festival – novembro/2019

Relato coletado em rede social

Relato coletado em rede social
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 Vestibular
O vestibular deste mês foi realizado no dia 24.
 Aula prática de avaliação e Terceira Idade: 5º e 7º períodos - Campolim
No dia 25, alunos do 7º período participaram de uma aula prática no Parque Campolim,
atuando com os idosos, sob orientação dos professores Evandro e Aline (egressa da FEFISO).
No dia 27 foi a vez dos alunos do 5º período participarem dessa aula prática.

Alunos do 7º período durante a aula
 Curso de Inglês: Thanksgiving
O curso de inglês desenvolveu uma atividade direcionada às comemorações do
Thanksgiving. Entre as atividades estava a construção de um mural com os agradecimentos dos
alunos, que ficou em exposição no corredor da sala de inglês.

Mural Thanksgiving com as mensagens dos alunos
 Curso de Extensão – Aplicação prática da liberação miofascial e alongamento
No dia 30 foi realizado o curso Aplicação Prática da Liberação Miofascial e alongamento,
que foi oferecido a discentes, egressos e comunidade externa.
O curso contou com 44 participantes.
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Durante o curso

Durante o curso

Durante o curso

Durante o curso

 Grupo de Estudos: visita externa
Também no dia 30, o Grupo de Estudos em Terceira Idade visitou o Instituto Érica Verderi,
sob orientação do professor Evandro, coordenador do grupo.

Professor Evandro durante a visita

Discentes durante a visita

104

Discentes durante a visita

Discentes durante a visita

 Outros destaques: campeonatos externos
A equipe de vôlei ACM/FEFISO foi campeã da Liga Regional de Vôlei na categoria infantil.
A categoria adultos ficou em 3º lugar nos Jogos Abertos do Interior.

Arte de divulgação
Comentário da atleta e aluna da FEFISO em
rede social
O discente Gian e seu grupo de dança participou do ALL DANCE INTERNATIONAL,
realizado em Orlando – EUA, ficando em 2º lugar.

11 DEZEMBRO
 Responsabilidade social: doação de alimentos
A primeira semana de dezembro marcou a entrega dos alimentos arrecadados durante a
realização do Festival Interdisciplinar e Interclasses da FEFISO: um total de 54 Kits (cestas básicas)
para o projeto Sementinha. Foram 918 kg em alimentos!
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Discentes organizando as cestas básicas

Imagem 1. Alimentos arrecadados

Discentes organizando as cestas básicas
 Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Nos dias 04 e 06, discentes dos 7º períodos apresentaram os trabalhos de conclusão do
curso em forma de painéis no saguão principal da IES, interagindo com docentes, discentes de
outros períodos e associados da mantenedora que passavam pelo local.

Discente na apresentação

Discente na apresentação

Discente e docente na
apresentação
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Discentes durante apresentação
Discentes após apresentações
 Campeonato FEFISO/ACM Sorocaba de Bodybuilding e Fitness
No dia 07 foi realizado o I campeonato universitário FEFISO/ACM Sorocaba de Bodybuilding
e Fitness.

Em novembro, discentes realizaram o ensaio geral para o Campeonato.

Discentes durante o ensaio

Discentes durante o ensaio

Troféus

Troféus

Troféus
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Vencedores

Vencedores
 Corpo e Cultura

No dia 07 foi realizada a Mostra Corpo e Cultura, com apresentações de Libras, dança e
ginásticas.

Arte de divulgação

Arte de divulgação

O evento foi transmitido ao vivo pelo You Tube, após conseguir 1000 inscritos no canal da
FEFISO.

Arte de divulgação
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Apresentação

Apresentação

Apresentação

Apresentação

Participantes do evento
 Visita para autorização de curso EaD
Nos dias 09 e 10, a FEFISO recebeu a comissão do MEC para avaliar e autorizar o curso
de Processos Gerenciais – modalidade EaD.
 Devocional de Formatura
Nos dias 10 (das 8h às 9h) e 12 (das 19h15 às 20h15) foram realizados os Devocionais de
Formatura das turmas do 8º Período, contando com a participação de discentes, docentes e
familiares.
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Durante o devocional


Durante o devocional

Curso de Formação de Oficiais de Arbitragem de Futsal

Entre os dias 13 e 15 foi realizado o curso de formação de oficiais
de arbitragem de futsal, que contou com 51 alunos, 1 organizador, 2
instrutores, 4 árbitros que visitaram as aulas para dar depoimentos. O curso
foi uma parceria entre a Liga Paulista e a FEFISO.
Durante o curso, foram abordadas as regras, a confecção de
súmulas on-line e uma breve prática na quadra. Além de alunos da FEFISO,
participaram do curso alunos de outras instituições, árbitros que estavam
fazendo reciclagem, funcionários da mantenedora e público externo, das
cidades de Sorocaba, São Paulo, Itapeva, Salto, Itu, Tatuí, Votorantim e
Pilar do Sul.

Durante o curso.
Durante o curso.

Participantes do curso
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 Grupo “Eu faço FEFISO” e CPA
No dia 18/12, membros do grupo “Eu faço FEFISO” auxiliaram na tabulação de dados da
CPA, provenientes de alguns questionários respondidos durante o segundo semestre. Durante esse
processo, também puderam discutir o impacto dos resultados obtidos e analisar a evolução dos
números obtidos na coleta deste semestre.

Discentes auxiliando na tabulação de dados.

OUTROS DESTAQUES
 Manifestações em redes sociais
Com a aproximação do término do semestre letivo e da graduação, em alguns casos, foram
diversos os depoimentos postados em redes sociais pelos alunos sobre sua jornada acadêmica.
Destacamos alguns deles a seguir:

Depoimento em rede social

Depoimento em rede social
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Depoimento em rede social
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 Discentes e aplicação de conhecimentos na comunidade externa
Diversos foram os impactos dos conhecimentos construídos na FEFISO na comunidade
externa. Além das visitas e ações descritas anteriormente, discentes atuaram como voluntários em
outros projetos sociais e também aplicaram os trabalhos e ações planejadas durante as aulas em
outros contextos.
Nas disciplinas ministradas pelo professor Rodrigo Paiva, os discentes também tiveram a
oportunidade de elaborar aulas e aplicá-las em escolas, registrando em relatórios como foi esse
desenvolvimento.
 Defesa de Mestrado de egresso
O egresso, participante do grupo de estudos Pedagogia da Educação Física da FEFISO,
João Pedro Góes defendeu sua dissertação de Mestrado na UFSCar no dia 12/12. Além dos
professores que faziam parte da banca de avaliação, participaram o coordenador do grupo de
estudos e membros do grupo de estudos da FEFISO.
 Práticas interdisciplinares
Diversas foram as atividades interdisciplinares desenvolvidas durante o semestre, como
pode ser constatado no decorrer deste relatório. Destacamos, também, o Café Filosófico, sob
coordenação do professor Rodrigo Paiva na disciplina Psicologia e Educação Física.

Maurício Massari
Diretor
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O social da ACM é composto de dois projetos para pessoas em vulnerabilidade social, que
abrangem crianças e adolescentes de 07 a 14 anos e também, o grupo de veteranos para idosos
acima de 60 anos. Nosso maior compromisso é promover a saúde, através da atividade física
dirigida, para que todos possam desfrutar de uma vida segura e saudável.

Marta Barbosa Trombini
Assistente Social
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OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO
Durante o ano de 2019 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas:







Instalado aquecedores de água por passagem para piscinas 1 e 2 mantendo como reserva antigo
sistema de aquecimento.
Reforma de sala, transformando como cozinha para novo refeitório de funcionários.
Desligamento elétrico, retirada de alambrados e demolição de muros das antigas quadras de tênis
para início das obras das quadras multiusos.
Pintura vestiários piscina 2.
Pintura prédio ballet e projeto Sementinha.
Pintura prédio Fitness e reparo externo.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente
OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO
Durante o ano de 2019 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas:






Instalação de climatizadores sala de fitness.
Mudança do layout recepção FEFISO atendendo normas de acessibilidade.
Pintura de salas de aula FEFISO.
Reforma banheiros terraço para uso de pessoas com deficiências.
Reparo em altura de reboque do muro lateral do prédio.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Durante o ano de 2019 realizamos projetos de tecnologia tendo como destaques:
Criação de um novo site da ACM.
Desenvolvimento do Site da ACM em uma nova tecnologia
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Implantação de Pesquisa de Horário de Aulas Por Faixa etária e Modalidade, assim o
associado consegue filtrar e visualizar os horários por Unidade.
Desenvolvido no sistema de gestão de associados cadastro de acompanhantes para
controle de acesso nas unidades da ACM.

Realizado a implantação de cadastro de acompanhantes, para que tenhamos os registros de
acesso do acompanhante responsável de menores
Desenvolvido para FEFISO sistema para controle de documentos eletrônicos (GED).

Realizado a Implantação de importação de documentos digitais para o sistema acadêmico, não
ficando com copias físicas.
Implantação de certificados HTTPS para sites da ACM e FEFISO.
https://acmsorocaba.org.br/
HTTPS é a sigla para Hyper Text Transfer Protocol Secure (ou “Protocolo de Transferência de
Hipertexto Seguro”, em português). Sua função é criar um canal seguro de transferência de
informações entre o navegador do usuário e o servidor. Assim, ele evita que pessoas malintencionadas efetuem escutas ilegais dos dados transferidos na rede
Implantado emissor de nota fiscal de serviço para a FEFISO integrado ao sistema de
gestão acadêmica.
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Gerador de Nota Fiscal de Serviço.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente

RECURSOS HUMANOS
Treinamentos:
Curso: Prestação de Contas de Parcerias Municipais : no mês de Janeiro, Contábil e
Departamento de Programa Geral, no Intituto Filantropia.
Curso: Método CIS – no mês de Fevereiro, todos os líderes participaram dessa imersão de três
dias, um treinamento de Inteligência Emocional baseado em ferramentas de coaching da América
Latina a fim de eliminar obstáculos emocionais e crenças limitantes. Esse treinamento trabalha
todas as áreas da vida ao mesmo tempo, a fim de que os participantes adquiram técnicas para
melhorar o dia a dia, aumentar a produtividade e muito, muito mais!
Certificação Contábil: no mês de Março.
Palestra Inteligência Emocional: no mês de Março
Curso: Business High Performance - no mês de Abril, Um treinamento de três dias, que
proporciona o aumento dos resultados da empresa por meio do bom desempenho da equipe. O
Business High Performance compartilha modernas ferramentas de business, para maximizar o
potencial no âmbito empresarial. Participantes - Secretaria Geral/ Departamento de Programa Geral
e Diretoria FEFISO
Curso online: Entendendo e Implantando o Sped- no mês de Junho, Departamento Contábil, no
Instituto Filantropia.
Workshop: Empreendedorismo, Startups e Negócios Sociais- no mês de Julho, Departamento
Contábil, no Instituto Filantropia.
Bate Papo: Nas unidades Centro e Jd. São Paulo com os funcionários da Manutenção e Limpeza,
a fim de discutirmos:
O QUE É ACM? MISSÃO/ VISÃO/ VALORES da ACM Sorocaba
QUEM EU SOU? – EXERCÍCIOS DE AUTOCONHECIMENTO
O QUE TEMOS EM COMUM PARA FAZER? SERVIR!
Acemização: Julho e Dezembro - O objetivo desse encontro com estagiários e funcionários
admitidos, é esclarecer o que a ACM de Sorocaba/Votorantim, considera ético, principalmente na
integridade das ações e no relacionamento de honestidade entre todos que integram essa
Instituição. Orientado no compromisso e respeito com o SER HUMANO, devendo ser respeitado e
colocado em prática pelos colaboradores em sua conduta profissional e pessoal.
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Reunião Diretoria e Confraternização: 14 de Dezembro, na Unidade Jardim São Paulo, tivemos
nossa confraternização, envolvendo todos os funcionários da ACM Sorocaba/Votorantim e a
Diretoria Voluntaria. Tivemos um ano de excelentes resultados em todos os setores da Instituição,
e nesse dia celebramos nossas conquistas.
Esse gráfico abaixo informa o valor de investimento em treinamento por departamento
140.000,00
120.000,00

Investimento em Treinamento 2019

100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
-

Recrutamento & Seleção: Mais do que nunca, contratar e reter talentos é, hoje, um processo que exige
muito profissionalismo. Afinal, ele também funciona como um cartão de visitas da instituição, diante do
candidato. Por isso estamos cada vez mais preparados e comprometidos com a filosofia institucional,
preocupados em oferecer qualidade do que quantidade, assim, o candidato vai captar e divulgar a
imagem de nossa instituição de forma mais clara e eficaz.
130 Candidatos entrevistados
Contratados

42,3%
Banco de Dados

57,7%

76 Contratados

Funcionarios
efetivo
Aprendiz

24

8

44

Estagiarios
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Tipos de Demissões

Admissões x Demissões
Demissão s/justa
causa
Pedido de Demissão

26
2
2

Admissões

Resc.Contrato

1

Acordo entre partes

Demissões

71

3

76
Demissão aprendiz

7
15

Pedido de Demissão Estagiarios
Termino de Contrato
- Estagiarios

Mas um ano valorizamos a parceria entre FEFISO e ACM (mantenedora) nas contratações de
estagiários. Os gráficos acima nos informa que estamos somente movimentando nosso quadro de
Pessoal.
No ano de 2019, para valorizar ainda mais nosso recrutamento de estagiários, tivemos à 2ª Etapa:
dinâmica pratica com os candidatos.
Dados Estatísticos
2018- 180 funcionários e 43 estagiários = 223
2019- 181 funcionários e 49 estagiários e 06 Jovem Aprendiz = 236
Nosso Quadro de funcionários e estagiários referente GENERO
2018
Total Masculino .......: 98 funcionários + 15 estagiários = 113
Total Feminino ........: 82 funcionários + 28 estagiários = 110
Total da Seleção ......: 180 + 43 = 223
2019
Total Masculino .......: 97 funcionários + 20 estagiários = 117
Total Feminino ........: 84 funcionários + 29 estagiários + 06 aprendiz = 119
Total da Seleção ......: 181+49+6 = 236
Cargos de Liderança
Total Masculino .......: 08
Total Feminino ........: 07

Marcia Rey
Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
As atividades deste setor durante o ano de 2019 estiveram voltadas para atender as necessidades
dos Departamentos da ACM, FEFISO, Unidade Centro, Unidade Jardim São Paulo, Acampamento
e a nova unidade Votorantim, na divulgação das atividades a serem realizadas durante o ano,
através do site da ACM e FEFISO, Facebook e Instagram da ACM e FEFISO, (cartazes, folhetos,
folders, faixas, banners e convites).
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A partir do segundo semestre o Departamento de Relações Públicas e Publicidade passou a se
chamar Departamento de Comunicação e Marketing, passando a ser gerenciado pela Publicitária
Roberta Orsetti / Publicitário Claudio Camargo Mathiazzi.
O Departamento realiza a atualização dos diferentes canais de comunicação da empresa como
mural, sites, comunicados internos, divulgação dos eventos internos, organização e suporte de
treinamentos, realização de atendimentos de campanhas internas, revistas institucionais,
elaboração de peças de comunicação para impulsionar campanhas ou ações já programadas,
contribui na formulação da estratégia e dos planos de trabalho de comunicação, coordena a edição
de notícias, website e demais mídias, divulga eventos e gerencia a produção de materiais gráficos,
atua no apoio à organização de feiras e outros eventos técnicos, desenvolve outras atividades
complementares relacionadas às diversas áreas da comunicação, desenvolve materiais de
comunicação como folders, relatórios de atividades, boletins , atende às demandas internas de
comunicação (apresentações, comunicados, conteúdos), desenvolve e mantém processos
operacionais relacionados às atividades de sua área, incluindo a relação com orçamentos com
fornecedores. Faz orçamentos e cronogramas das estratégias de comunicação das Unidades e
Projeto Social.
GERENCIAMENTO: O Gerenciamento de Comunicação e Marketing esteve na responsabilidade
de Roberta Orsetti (Publicitária).
Mantemos os arquivos de fotos digitais e matérias de arquivos digitais sempre atualizados, para
controle do andamento da divulgação. Foram realizadas coberturas fotográficas dos principais
eventos promovidos por cada Departamento e setor da ACM e da FEFISO durante o ano.
A divulgação das atividades da ACM e FEFISO foram realizadas através do site, facebook e
instagram, com a parceria da Folk agência de comunicação digital. Prestamos a nossa colaboração
deste relatório com a diagramação, fotos, orçamentos e vídeos.

LAYOUT NOVAS COMUNICAÇÕES

Roberta Orsetti
Publicitária
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO
BRASIL
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020

A Secretaria Geral neste ano de 2020, colocará em práticas os planos de ação que
estão em anexo, de acordo com a aprovação da Diretoria da ACM de Sorocaba.
As prioridades são as obras na ACM Jardim São Paulo e os Intercâmbios de Mútua
Cooperação possibilitando treinamento de profissionais e voluntários. Além do trabalho
de Desenvolvimento Social que estamos mantendo e aumentando a cada ano a
quantidade de Bolsas de Estudo para alunos da Faculdade de Educação Física da ACM
de Sorocaba.
A seguir estão: o Orçamento Financeiro e os Planos de Ação dos Departamentos que
compõem a ACM de Sorocaba para o ano de 2020.
Procuraremos neste ano atender aos associados com a melhor qualidade de serviços
que nos for possível.
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ORÇAMENTO

2019

2020

17.791.788,00

18.383.065,00

10.822.440,00

11.325.900,00

9.686.724,00

10.176.252,00

5.796,00

3.144,00

CONDICIONAMENTO FÍSICO

772.500,00

808.884,00

CESSÃO DE ÁREA (ACAMPAMENTO)

438.324,00

430.788,00

RECEITAS
MENSALIDADES
MENSALIDADES - ACM
MENSALIDADES - ESTUDANTE

TAXAS DE OBRAS (ACAMPAMENTO)

80.088,00

83.544,00

-160.992,00

-176.712,00

590.964,00

715.800,00

600.036,00

736.860,00

-9.072,00

-21.060,00

213.960,00

154.008,00

213.960,00

154.008,00

37.080,00

30.000,00

37.080,00

30.000,00

113.028,00

98.436,00

105.192,00

92.568,00

7.836,00

6.048,00

-

-180,00

156.336,00

139.608,00

104.844,00

95.460,00

2.184,00

2.976,00

TERMO COMPROMISSO CESSÃO ÁREA

32.424,00

21.588,00

TAXAS DIVERSAS FEFISO

16.884,00

19.584,00

560.232,00

586.488,00

ACAMPAMENTOS

358.140,00

393.000,00

ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES

152.664,00

150.456,00

TORNEIOS ESPORTIVOS

54.996,00

51.180,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - EVENTOS

-5.568,00

-8.148,00

0,00

0,00

70.000,00

80.000,00

-70.000,00

-80.000,00

OUTRAS RECEITAS

94.584,00

160.717,00

ALUGUEL

80.184,00

135.312,00

DIVERSOS

14.400,00

23.568,00

-

1.837,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - MENSALIDADES

JOIAS
JOIAS
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - JOIAS

EXAMES MÉDICOS
EXAMES MÉDICOS

TERMAS
TERMAS

CURSOS
CURSOS DIVERSOS
CURSOS FEFISO
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS – CURSOS

RECEITAS DE TAXAS
TAXAS DE CARTEIRINHAS
TAXAS DE VISITANTES

RECEITAS DE EVENTOS

RECEITAS DE TERMOS DE PARCERIAS
TERMO DE COMPROMISSO PREFEITURA - VÔLEI
(-) APLICAÇÃO TERMO DE COMP. PREF. VÕLEI

SOBRAS DISTRIBUÍDAS DA COOPERATIVA
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MENSALIDADES - FEFISO

6.332.160,00

6.398.304,00

4.736.988,00

4.865.688,00

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (100%)

826.776,00

782.004,00

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (50%)

60.084,00

159.996,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (100%)

765.420,00

780.000,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (50%)

159.408,00

180.000,00

MENSAL.REV.BLS.EST.CONC.FUNC. (100 %)

44.832,00

39.996,00

MENSALIDADES FEFISO (PAGANTES)

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (100%)

70.452,00

99.000,00

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (50%)

114.120,00

105.000,00

MENSAL.REV.BLS.EST.CONCEDIDAS (DEMAIS %)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - FEFISO
(-) CANCELAMENTOS - FEFISO

BOLSAS DE ESTUDOS - CEBAS
(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (100%)
(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (50%)

21.504,00

33.000,00

-436.692,00

-613.908,00

-30.732,00

-32.472,00

-1.811.688,00

-1.902.000,00

-826.776,00

-782.004,00

-60.084,00

-159.996,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (100%)

-765.420,00

-780.000,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (50%)

-159.408,00

-180.000,00

-250.908,00

-276.996,00

-44.832,00

-39.996,00

BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS
(-) BOLSAS DE EST. CONCED. FUNC. (100%)
(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (100%)

-70.452,00

-99.000,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (50%)

-114.120,00

-105.000,00

-21.504,00

-33.000,00

320.172,00

392.316,00

399.720,00

498.744,00

MENSAL. PÓS-GRAD.REVERT.FUNC.DEP. (100%)

3.024,00

11.700,00

MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC.(100%)

10.380,00

5.880,00

1.296,00

2.148,00

-87.324,00

-116.160,00

-6.924,00

-9.996,00

-14.700,00

-19.728,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (DEMAIS%)

MENSALIDADES PÓS - GRADUAÇÃO
MENSAL. PÓS-GRADUAÇÃO (PAGANTES)

MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC. (DEMAIS %)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - PÓS-GRADUAÇÃO
(-) CANCELAMENTOS - PÓS-GRADUAÇÃO

BOLSAS DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO
(-) BLS. EST. PÓS-GR. FUNC.DEP. (100%)
(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (100%)
(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (Demais%)

CURSOS DE EXTENSÃO

-3.024,00

-11.700,00

-10.380,00

-5.880,00

-1.296,00

-2.148,00

89.088,00

99.324,00

CURSOS DE EXTENSÃO

90.480,00

109.440,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - CURSOS DE EXTENSÃO

-1.392,00

-10.116,00

CURSOS EXTRACURRICULARES

173.424,00

210.516,00

CURSO - ENGLISH YMCA

139.164,00

169.992,00

MATERIAL DIDÁTICO

38.256,00

47.520,00

(-) CANCELAMENTOS - CURSOS EXTRACUR.

-3.996,00

-6.996,00
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CONCURSO VESTIBULAR

19.176,00

17.844,00

19.236,00

17.844,00

-60,00

-

16.572,00

57.084,00

16.572,00

57.084,00

JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS

58.272,00

47.424,00

DESCONTOS OBTIDOS

13.968,00

408,00

JUROS E MULTAS

44.256,00

46.620,00

48,00

396,00

271.596,00

148.020,00

240.480,00

119.148,00

31.116,00

28.872,00

INSCRIÇÕES VESTIBULAR
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - VESTIBULAR

RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DONATIVOS
SUBVENÇÕES E DONATIVOS
SUBVENÇÕES E DONATIVOS - N.F. PAULISTA

RECEITAS FINANCEIRAS

CORREÇÕES MONETÁRIAS

RENDIMENTOS
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
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ORÇAMENTO
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS
FÉRIAS

2019

2020

17.682.828,00

18.138.768,00

7.726.620,00

7.701.984,00

7.666.488,00

7.632.168,00

4.212,00

9.576,00

13º SALÁRIO

84,00

216,00

RESCISÕES

55.836,00

60.024,00

776.712,00

822.648,00

776.712,00

822.648,00

1.560.036,00

1.536.516,00

PROVISÃO DE FÉRIAS

873.864,00

855.408,00

PROVISÃO 13º SALÁRIO

655.920,00

648.924,00

30.252,00

32.184,00

38.640,00

10.752,00

38.640,00

10.752,00

525.924,00

433.536,00

4.512,00

2.892,00

ENCARGOS SOCIAIS
F.GT.S.

PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO

PROVISÃO F.G.T.S. S/ FÉRIAS

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

DESPESAS DIVERSAS C/ PESSOAL
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS
ASSISTÊNCIA MÉDICA

100.164,00

115.440,00

AUXÍLIO PARA ESTUDOS

37.344,00

33.888,00

CESTAS BÁSICAS

45.384,00

47.376,00

3.600,00

3.600,00

CURSOS E TREINAMENTOS

31.020,00

29.328,00

OUTRAS DESPESAS P/ CURSOS E TREINAMENTOS

15.480,00

16.128,00

PREMIAÇÃO

23.016,00

-

SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS

20.388,00

23.376,00

CRECHE

TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL
VALE TRANSPORTE
VESTUÁRIOS / UNIFORMES

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DESPESA COM VIAGENS

1.968,00

540,00

196.176,00

139.788,00

46.872,00

21.180,00

24.108,00

18.816,00

3.996,00

4.776,00

9.864,00

5.112,00

10.248,00

8.928,00

DESPESAS COM APRENDIZ

-

60.192,00

SALÁRIOS - APRENDIZ

-

48.756,00

F.G.T.S. - APRENDIZ

-

948,00

PROVISÃO DE FÉRIAS - APRENDIZ

-

5.376,00

PROVISÃO 13º SALÁRIO - APRENDIZ

-

4.104,00

PROVISÃO F.G.T.S. s/ FÉRIAS - APRENDIZ

-

84,00

VALE TRANSPORTE - APRENDIZ

-

924,00

EQUIPAMENTOS / MATERIAIS DE PROTEÇÃO
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DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
ESTAGIÁRIOS

564.660,00
452.664,00

727.680,00
610.884,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.

111.996,00

116.796,00

1.817.004,00

2.034.120,00

338.028,00

460.176,00

84,00

-

ALUGUÉIS DIVERSOS

16.104,00

12.552,00

ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS, OUTROS

21.132,00

14.448,00

CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES

2.436,00

5.292,00

CORREIOS

3.876,00

4.488,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO

CUSTAS PROCESSUAIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES
GÁS
GENÊROS ALIMENTÍCIOS
LICENÇAS
REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES

18.672,00

34.980,00

518.892,00

644.880,00

1.572,00

2.772,00

602.988,00

654.216,00

17.172,00

19.416,00

5.856,00

1.428,00

119.052,00

44.436,00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

48.672,00

51.036,00

SEGURANÇA

23.124,00

14.844,00

TELEFONE

30.672,00

24.612,00

VEÍCULOS

35.976,00

35.184,00

VIAGENS E ESTADIA

12.696,00

9.360,00

444.396,00

334.848,00

12.816,00

11.772,00

DESPESAS COM MATERIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

36.204,00

38.988,00

134.712,00

124.488,00

MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO

30.240,00

21.300,00

MATERIAIS ELÉTRICO / ELETRON. / HIDRÁULICO

89.472,00

30.024,00

MATERIAIS ESPORTIVOS

45.264,00

33.336,00

6.804,00

1.452,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

MATERIAIS PEDAGÓCICOS / RECREATIVOS
MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS
MATERIAIS E SUPRIM. DE INFORMÁTICA

DESPESAS COM CURSOS
CURSOS DE EXTENSÃO

900,00

780,00

87.984,00

72.708,00

80.880,00

138.408,00

9.624,00

25.620,00

CURSOS EXTRACURRICULARES

44.916,00

60.540,00

DIPLOMAS

26.340,00

52.248,00

737.280,00

572.436,00

339.336,00

143.592,00

16.068,00

32.952,00

MANUT. DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

260.148,00

261.768,00

MANUT. DE PISCINAS

102.612,00

112.248,00

MANUT. DE VEÍCULOS

16.128,00

18.972,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO
MANUT. DE EDIFÍCIOS / INSTALAÇÕES
MANUT. DE EQUIPAMENTOS DO COND. FÍSICO
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PRODUTOS QUÍMICOS

2.988,00

2.904,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

770.292,00

730.620,00

HONORÁRIOS

140.868,00

139.800,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

179.976,00

208.596,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.

449.448,00

382.224,00

86.220,00

32.892,00

4.800,00

-

81.420,00

32.892,00

DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS
MÁQUINAS E EQUIP. / MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DESPESA COM SEGUROS

51.132,00

57.096,00

SEGURO DE AUTOMÓVEIS

14.904,00

19.116,00

SEGURO PATRIMONIAL

23.844,00

24.624,00

SEGURO DE VIDA - ALUNOS FEFISO

12.384,00

13.356,00

167.808,00

116.220,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
PROPAGANDA E PUBLICIDADE

IMPOSTOS E TAXAS

43.032,00

16.440,00

124.776,00

99.780,00

180.756,00

214.152,00

DIREITOS AUTORAIS

32.172,00

27.372,00

FILIAÇÕES

99.696,00

101.040,00

3.924,00

4.032,00

360,00

408,00

37.620,00

38.124,00

6.984,00

43.176,00

DESPESAS COM EVENTOS

252.456,00

231.312,00

ACAMPAMENTOS

67.548,00

80.820,00

121.524,00

92.040,00

63.384,00

58.452,00

1.541.808,00

1.514.520,00

DEPRECIAÇÃO

1.526.196,00

1.498.536,00

AMORTIZAÇÃO

15.612,00

15.984,00

PROVISÕES FEFISO

53.688,00

18.660,00

PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. FEFISO

40.056,00

9.000,00

PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. PÓS-GRAD.

13.632,00

9.660,00

58.668,00

106.560,00

9.276,00

9.204,00

27.312,00

45.108,00

21.696,00

15.312,00

384,00

648,00

223.740,00

724.800,00

129.192,00

129.024,00

94.548,00

488.928,00

I.P.T.U.
TAXAS DE EXPEDIENTE
TAXAS MUNICIPAIS
OUTRAS TAXAS / ANUIDADES

ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES
TORNEIOS ESPORTIVOS

DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO

DESPESAS DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
DIVERSOS
INTERCÂMBIOS
PRESENTES E BRINDES
TERMAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
TAXAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
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SALDO

ORÇADO

REALIZADO

PROPOSTO

PATRIMONIAL

2019

2019

2020

RECEITAS

17.791.788,00

17.753.905,18

DESPESAS

(17.682.828,00)

(17.516.552,97)

(18.138.768,00)

SALDO DO ANO

108.960,00

237.352,21

244.297,00

SALDO PATRIMONIAL 2018

19.280.736,15

SALDO PATRIMONIAL 2019

18.383.065,00

19.518.088,46

SALDO PROPOSTO 2020

19.762.385,46

SALDO

ORÇADO

REALIZADO

PROPOSTO

FINANCEIRO

2019

2019

2020

RECEITAS

17.791.788,00

18.006.266,68

DESPESAS

(17.682.828,00)

(18.216.905,05)

(18.138.768,00)

SALDO DO ANO

108.960,00

(210.638,37)

244.297,00

SALDO DO ANO ANTERIOR

2.737.960,98

2.737.960,98

2.527.322,61

SALDO DO ANO SEGUINTE

2.846.920,98

2.527.322,61
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18.383.065,00

2.771.619,61

DEPARTAMENTO DE PROGRAMA GERAL

O Departamento de Programa Geral da ACM de Sorocaba e Votorantim tem o
comprometimento em oferecer ao nosso quadro associativo, o melhor dos nossos
serviços na área de atividade física e saúde: Nos programas de esportes, fitness,
aquático, acampamento e condicionamento físico, sempre mantendo o foco na
qualidade e eficiência das atividades oferecidas para todas as faixas etárias.

























Criar e diversificar novas atividades para atender o quadro associativo com qualidade e
competência em todas as áreas de atuação do programa geral nas Unidades.
Oportunizar aos associados, através das atividades especiais, a participação em
torneios, festivais, amistosos, festas temáticas, lançamentos fitness e jogos recreativos.
Investir em treinamentos para os Profissionais de maneira que tenham conhecimentos
atualizados para que a qualidade das atividades dirigidas sejam as melhores possíveis.
Potencializar a utilização dos dados provenientes da ferramenta CRM e utilizá-los para
tomadas de decisão e mensuração das frequências das nossas atividades.
Manter os estudos de Missão Cristã para todos os profissionais e estagiários nas
Unidades da ACM.
ESPORTE
Avaliar as metodologias criadas no planejamento anterior e mensurar os resultados
Valorizar os eventos especiais com foco no formato de festivais organizados pela ACM
Sorocaba e principalmente Jogos Acemistas Brasileiras.
Divulgar o documento que conceitua o esporte na ACM Sorocaba para todos os
colaboradores e associados nas Unidades
Intensificar os estudos, capacitações entre os Profissionais e Estagiarios de Educação
Física, através de ações do grupo de estudo e pós graduação de esportes.
AQUÁTICO
Implantar e aprimorar o método FEFISO / ACM de Natação;
Implantar e aprimorar o método FEFISO / ACM de Hidroginástica;
Organizar festivais de natação durante o ano com a participação de equipes convidadas:
um para o público Infantil e outro para Adultos;
Organizar eventos familiares na área de natação nas Unidades da ACM
Organizar um Swim Camp;
Incentivar nossos profissionais e estagiários a participação de grupos de estudos da
FEFISO para elaboração de pesquisas na área de natação e hidroginástica;
Incentivar nossos profissionais a fazer a pós graduação em natação e práticas aquáticas

GINÁSTICA
Intensificar os estudos, capacitações, entre os Profissionais e Estagiários de Educação
Física, através de grupo de estudos e pós graduação de Ginástica e Fitness.
Promover duas atividades ao longo do ano envolvendo o público da 3ª idade.
Aprimorar o projeto Movimento Consciente.
CONDICIONAMENTO FÍSICO
Criar um modelo padronizado de treinamento resistido e uma nova metodologia de
avaliação física eficaz para todos os grupos, com acompanhamento de resultados e
retorno ao associado
Planejar a atualização e modernização dos aparelhos das nossas salas de musculação
das Unidades Centro, Jd. São Paulo
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Manter o treinamento de corrida nas Unidades, como uma atividade em potencial,
paralelo ao trabalho de condicionamento físico.
Desenvolver as 10 capacidades técnicas e comportamentais para o profissional do
Condicionamento Físico.

ACAMPAMENTO
Promover Acampamentos Educativos e Temáticos durante todo o ano e para todas as
idades do público de associados. Expandir os Acampamentos para grupos externos
como: escolas, grupos familiares, igrejas, empresas e eventos.
Potencializar o número de participantes nas férias da ACM e no Acampamento para o
público infantil e jovem nas temporadas de Janeiro e Julho
Oferecer capacitação de monitores de acampamentos para melhorar a qualidade dos
nossos profissionais e consequentemente dos nossos serviços ao público interno e
externo.
LIDERANÇA JUVENIL
Promover o Desenvolvimento de lideranças Juvenis através do Curso de Formação de
Líderes : YMCA Pré-Lideres, YMCA Líderes para Jovens e Adultos.
Desenvolver um novo curso de treinamento sistematizado para voluntariados jovens e
adultos
Iniciar um novo estudo para o método de ensino do treinamento YMCA Pré Lideres
Fortalecer o grupo do Corpo de Líderes Voluntários nas atividades especiais da ACM
Proporcionar treinamentos e Capacitações em monitoria de acampamentos para os
Jovens Lideres

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo
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AÇÕES PLANEJADAS PARA 2020
Quarto ano do Planejamento estratégico da FEFISO – 2017-2021


Dar continuidade à organização de eventos:


JIEF



Realizar o primeiro Congresso de Educação Física da FEFISO que contemplará o MAPA
e Encontro Científico - ECEF, com a participação de Palestrantes convidados e
apresentação de trabalhos de iniciação científica.



Festival Interdisciplinar de esportes, com duas intervenções – maio e novembro.



Cursos de extensão – realização de 20 cursos de extensão durante o ano;



Dar continuidade ao Intercâmbio docente por meio da “Coalizão Internacional das YMCA
Universitárias” com Springfield College, Universidad YMCA México ou Instituto Universitário
no Uruguay com o envio de um docente;



Dar continuidade ao programa de Intercâmbio “É pra lá que eu vou” com YMCAs da América
Latina e México e iniciar envio de estudantes para Setúbal (Portugal);



Dar continuidade e aperfeiçoar o projeto “Eu faço FEFISO”



Dar continuidade ao PBIC – Programa de Bolsa de Iniciação Científica – como forma de
incentivo à produção científica-acadêmica;



Dar continuidade ao PID – Programa de Iniciação à docência;



Dar continuidade ao PED – Programa de estágio docente;



Receber da visita inloco dos avaliadores do MEC para o recredenciamento da FEFISO;



Realizar os procedimentos para a autorização do curso de Educação Física Licenciatura à
distância (também com o recebimento da visita inloco)



Realizar os procedimentos para o credenciamento EAD da FEFISO;



Iniciar os estudos para a Revista Científica de Educação Física – FEFISO;



Produzir o novo curso de Educação Física de acordo com a nova legislação;

Prof. Dr. Maurício Massari
Diretor da FEFISO/ACM

12

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO






Pintura das salas de aula FEFISO
Instalação de azulejos vestiário feminino
Pintura dos vidros da galeria e quadra A
Pintura e reparos piso quadra C

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO






Obras para criação de 4 novas quadras multiusos.
Troca de iluminação por LED.
Remoção escada de alvenaria no corredor de entrada melhorando e ampliando a
passagem.
Criação de sistema para captação de água de chuva para reutilização.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA ACM DE SOROCABA






Integrar ao sistema de controle de associados mensalidade recorrente por cartão de
crédito.
Desenvolver novo sistema de avaliação física.
Desenvolver novo sistema de avaliação de desempenho de profissionais.
Upgrade de servidores.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente de T.I.
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RECURSOS HUMANOS

O planejamento de recursos humanos é o processo de detectar e analisar as
necessidades da organização relacionadas aos recursos humanos e desenvolver ações
para satisfazer a essas demandas, mantendo o alinhamento com os objetivos da
instituição. Buscando estratégias para melhorar a motivação, produtividade e as
relações interpessoais na organização. Abaixo o cronograma de ações para o ano de
2020.










Treinamentos visando a Qualidade do Atendimento em todos os setores, lembrando
da competência técnica necessária nas atividades e da Oportunidade de Servir.
Cumprir legislação E-social.
Monitoramento da Segurança do Trabalho.
Aperfeiçoando a Reforma Trabalhista e remuneração variável.
Finalizar o Quadro de Carreira do Departamento Programa Geral.
Valorizar os funcionários como parte integrante do movimento.
Alinhar Comunicação entre todos da instituição, com parceira do MKT e TI.
Juntamente com o departamento de TI desenvolver sistema próprio para Avaliação
de Desempenho.
E continuar monitorando os demais processos.

Minhas considerações sobre 2019, em relação: SETOR DE RELAÇÕES HUMANAS
O setor de RH é também responsável por promover um “link” capaz de conectar as
pessoas aos principais objetivos e estratégias da organização. Se de um lado estão as
instituições — que tentam driblar a crise —, do outro, encontram-se os funcionários
dispostos a oferecer seus talentos para auxiliar no alcance dessa meta. Logo, o RH
precisa ser esse elo que une os interesses das duas “frentes”, a fim de que haja uma
harmonia favorável ao crescimento e desenvolvimento tanto da instituição quanto do
funcionário. Para tanto, é necessário compartilhar responsabilidades, e depois somar
os interesses em prol de um bem comum.
Um dos seus grandes desafios que também considero muito importante é fazer com
que os demais gestores participem ativamente do processo de gestão de pessoas. Os
integrantes da geração Y estabelecem uma relação de hierarquia diferente. Portanto,
como líder, deve ter frequente comunicação com eles, alimentando-os com informações
e permitindo-os inovar, o feedback contínuo é também um elemento de destaque.
Diante dos fatos acima, a tecnologia e o marketing são grandes aliados para promover
a comunicação e o engajamento de toda a instituição, seja por meio de treinamentos
online, intranet e demais.

Marcia Rey
Recursos Humanos
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING













Posicionamento da marca no mercado.
Nova Identidade Visual.
Enfatizar como estratégia de Marketing o cristianismo, segurança e Acampamentos
educativos - Alinhado com a Agência Folk, plano de ação pré-aprovado para antes,
durante e depois dos acampamentos.
Trabalhar no sentido de dar ênfase à importância do exercício físico para a saúde e
aumentar o número de praticantes regulares - Campanhas elaboradas com
antecedência e campanhas diretas.
Procurar parcerias para oferecer a mais pessoas a prática do exercício físico
orientado, incluindo os menos favorecidos - campanha de ação projeto sementinha
entre outros.
Constante atualização das informações e fotos do Site, Facebook e Instagram da
ACM Sorocaba, Votorantim e FEFISO.
Trabalhos mais elaborados no setor de criação e arte.
Planejamento Unificado Ano para visualização das ações futuras.
Cobertura fotográfica dos principais eventos.
Objetivo do departamento é gerar um acréscimo de 20% de associados nas
atividades meio e fim da ACM | FEFISO.
Minimizar custos dos materiais gráficos para que sejam reaproveitados no ano de
2021.

Roberta Orsetti
Publicitária
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