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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA 
SÃO PAULO BRASIL 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E FINANCEIRO DE 2020 
 
 

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. Cláudio Luiz de Medeiros, 
Sr. Elton Faco Alves Costa, Sr. Minoru Roberto Kobayashi, Sr. Vitor Eduardo Nunes de 
Melo e Sr. Wagner dos Santos.  
 
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, Comissões, Conselhos dos Departamentos e 
Programas em geral nas ACMs 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. 
 
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.  
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CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO: Montevidéu–Uruguai, Temuko–Chile, Cidade de 
México – Universidade YMCA México e Springfield College – USA.  
 
 
 

QUANTIDADE DE COTAS ATIVAS ATÉ 31/12/2020 

Categoria 2018 2019 2020 

Familiar Centro 479 489 403 

Individual Centro 979 1019 798 

Familiar Jd. São Paulo 1259 1331 1117 

Individual Jd. São Paulo 521 533 445 

Familiar Votorantim 40 280 271 

Individual Votorantim 24 202 166 

Familiar Pleno 896 703 558 

Individual Pleno 152 120 99 

Familiar Acampamento 77 69 72 

Individual Acampamento 29 24 20 

Familiar Metropolitana 2  520 567 501 

Individual Metropolitana 2  171 152 130 

Familiar Metropolitana 3 16 76 78 

Individual Metropolitana 3 3 13 11 

Familiar Empresarial 93 122 90 

Individual Empresarial 13 20 9 

Sócio Funcionário 54 61 59 

Sócio Estudante 4 2 - 

Plano Gold 240 316 217 

Plano Jovem 265 248 142 

Alunos Fefiso 790 1022 1030 

Plano Centro Familiar 36 20 - 

Plano Centro Individual 66 38 - 

Total 6727 7427 6216 
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QUADRO DE ASSOCIADOS EM 31/12/2020 

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 
 

250 

Plano Centro 58 56 114 

Plano Gold 316 
 

316 

Empresarial  142 243 385 

Sócio Funcionário 61 118 179 

Alunos Fefiso 1022 
 

1022 

Total 7427 7969 15396 

 
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  
 
UNIDADE LESTE 
CNPJ: 71.488.929/0005-39 
Rua Manoel Lopes, 769 – Vila Hortência – (15) 30376602 
Sorocaba – SP – 18020-218 
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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. ARNALDO PAES DE ALMEIDA 
 
SR. CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 
 
SR. CINÉZIO HESSEL JUNIOR 
 
SR. ELTON FACO ALVES COSTA 
 
SRA. FABIA ALEXANDRA ALVES ALMEIDA 
 
SR. JORGE TSUJINO 
 
SRA. MARIA LUCIA DE ARRUDA SÃO LEANDRO 
 
SR. PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ  
 
SECRETÁRIO GERAL: CYRINO MANTOVANI JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
        Sr. Cyrino Mantovani Júnior          Sr. José Ailton Ribeiro  

      Secretário Geral               Presidente 
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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 2020 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 2020, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sgs@sgsauditores.com.br
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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, 19 de fevereiro de 2021. 
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais  

 
 
     
ATIVO Nota 2020  2019 
     
CIRCULANTE     
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição  79.576,45  128.381,56 
Aplicações Financeiras - Sem Restrição  4.411.081,07  2.137.275,24 
Contas a Receber - Líquido de Provisão  568.926,18  454.558,12 
Mensalidades a Receber Graduação - Líquido de Provisão 03 180.051,50  215.691,75 
Mensalidades a Receber Pós-Grad. - Líquido de Provisão 3.1 59.598,00  42.294,00 
Adiantamentos  42.266,72  69.299,50 
Despesas Antecipadas  22.293,31  27.082,39 

Total do Ativo Circulante  5.363.793,23  3.074.582,56 

     
NÃO CIRCULANTE     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     
Depósitos Judiciais  956.734,66  912.988,01 
Contas a Receber  36.412,71  29.109,17 
Investimento  564,20  544,97 
Imobilizado - Sem Restrição  04 19.449.325,89  20.638.718,56 
Intangível  20.023,57  29.336,33 

Total do Ativo Não Circulante  20.463.061,03  21.610.697,04 

     
     
TOTAL DO ATIVO  25.826.854,26  24.685.279,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2020 e de 2019 
Em Reais  

 
 
     
PASSIVO Nota 2020  2019 
     
CIRCULANTE     
Fornecedores  640.674,21  616.043,46 
Obrigações Sociais e Fiscais 05 642.501,18  653.796,87 
Provisão de Férias e Encargos  666.197,34  740.973,86 
Contingências a Pagar 06 202.989,04  10.755,95 
Outros Passivos Circulantes  31.239,79  85.339,90 
Total do Passivo Circulante   2.183.601,56  2.106.910,04 

     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE      
Fornecedores  2.778.358,08  3.060.281,20 
Total do Passivo Não Circulante  2.778.358,08  3.060.281,20 

     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
Patrimônio Líquido   20.864.894,62  19.518.088,36 
Total do Patrimônio Líquido  20.864.894,62  19.518.088,36 

     
     
     
     
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  25.826.854,26  24.685.279,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 e de 2019 
Em Reais  

 
RECEITAS Nota 2020  2019 
Receitas da ACM (Demais Atividades)     
Receitas Vinculadas às Operações  11.171.133,61  12.284.233,00 
Receitas de Eventos  191.146,50  580.737,20 
Subvenções Específicas  07 e 10 -  125.180,85 
Outras Receitas   127.866,47  155.497,22 
Doações   -  64,30 
Trabalho Voluntário  15 43.684,43  58.144,10 
Receitas Financeiras  70.484,36  115.180,23 
(-) Outras Deduções  (1.088.946,83)  (290.073,73) 
(-) Aplicação do Convênio Prefeitura - Vôlei  -  (125.180,85) 
(-) Trabalho Voluntário  15 (43.684,43)  (58.144,10) 

Total das Receitas da ACM (Demais Atividades)  10.471.684,11  12.845.638,22 

     
Receitas da Área de Educação     
Receitas de Mensalidades – FEFISO  7.088.448,00  6.891.754,20 
Receitas de Mensalidades – Pós-Graduação  497.800,00  503.580,00 
Receitas de Cursos Extracurriculares  166.490,00  211.186,00 
Receitas de Serviços  57.044,70  149.226,40 
Outras Receitas   776,01  535,03 
Doações   2.892,74  - 
Trabalho Voluntário 15 14.953,68  14.496,50 
Receitas Financeiras  61.984,28  80.293,26 
(-) Bolsas Mensalidades FEFISO - (Filantropia)  (2.319.849,00)  (1.893.590,40) 
(-) Bolsas Concedidas FEFISO  (291.410,60)  (274.192,30) 
(-) Bolsas Pós-Graduação  (16.296,00)  (19.362,00) 
(-) Descontos Concedidos - FEFISO  (689.867,08)  (596.028,90) 
(-) Devoluções / Cancelamentos - FEFISO  (59.583,00)  (36.315,00) 
(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação  (119.635,20)  (112.778,20) 
(-) Devoluções / Cancelamentos Pós-Graduação  (13.858,95)  (13.407,00) 
(-) Outras Deduções - FEFISO  (6.579,63)  (41.097,09) 
(-) Doações Concedidas    (2.892,74)  - 
(-) Trabalho Voluntário 15 (14.953,68)  (14.496,50) 

Total das Receitas da Área de Educação  4.355.463,53  4.849.804,00 

     
Receitas da Área Social     
Subvenções Específicas  07 e 10 29.881,94  55.420,99 
Outras Receitas    340,00  - 
Doações  52.140,20  36.971,27 
Trabalho Voluntário 15 13.649,79  18.477,50 
(-) Doações Concedidas    (51.447,45)  (33.369,82) 
(-) Trabalho Voluntário 15 (13.649,79)  (18.477,50) 
(-) Outras Deduções  -  (559,48) 

Total das Receitas da Área Social  30.914,69  58.462,96 

     

Total das Receitas  14.858.062,33  17.753.905,18 

 
 
 

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 2020 e de 2019 
Em Reais 

 

 
DESPESAS  2020  2019 
Despesas da ACM (Demais Atividades)     
Despesas com Pessoal e Encargos  (6.412.802,40)  (8.172.747,27) 
Despesas Administrativas e Gerais  (1.778.674,35)  (2.752.433,31) 
Despesas com Eventos           (52.785,17)  (221.318,10) 
Depreciação / Amortização  (1.433.996,68)  (1.430.705,30) 
Outras Despesas  (21.416,16)  (47.945,71) 
Despesas Financeiras  (336.298,77)  (661.140,19) 

Total das Despesas da ACM (Demais Atividades)  (10.035.973,53)  (13.286.289,88) 

    
 Despesas da Área de Educação     

Despesas com Pessoal e Encargos  (2.494.959,30)  (2.488.261,78) 
Despesas Administrativas e Gerais  (655.648,17)  (1.066.675,15) 
Despesas com Eventos           (179,11)  (2.113,64) 
Depreciação / Amortização  (25.321,52)  (33.791,92) 
Outras Despesas  (11.165,74)  (55.451,11) 
Despesas Financeiras  (39.685,42)  (44.371,15) 

Total das Despesas da Educação  (3.226.959,26)  (3.690.664,75) 

     
 Despesas da Área de Social     

Despesas com Pessoal e Encargos  (104.041,20)  (223.803,07) 
Despesas Administrativas e Gerais  (138.762,75)  (308.495,94) 
Despesas com Eventos           -  (1.159,33) 
Depreciação / Amortização  (5.494,33)  (5.920,96) 
Outras despesas  (25,00)  (219,04) 

Total das Despesas da Área de Social                        (248.323,28)  (539.598,34) 

     

Total das Despesas  (13.511.256,07)  (17.516.552,97) 

     
 

Superávit / (Déficit) do Exercício 1.346.806,26  237.352,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2020 e de 2019 
Em Reais 

 

Educação
Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total Educação

Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita Bruta de Educação 7.145.492,70   -                  -                  7.145.492,70   7.040.980,60   -                  -                  7.040.980,60   

Mensalidades Alunos Pagantes 4.477.188,40   -                  -                  4.477.188,40   4.723.971,50   -                  -                  4.723.971,50   

Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos 2.611.259,60   -                  -                  2.611.259,60   2.167.782,70   -                  -                  2.167.782,70   

Receitas de Serviços 57.044,70        -                  -                  57.044,70        149.226,40      -                  -                  149.226,40      

(-) Deduções da Receita Bruta de Educação (3.360.709,68)  -                  -                  (3.360.709,68)  (2.800.126,60)  -                  -                  (2.800.126,60)  

(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 12.101/2009) (1.082.157,00)  -                  -                  (1.082.157,00)  (777.786,00)     -                  -                  (777.786,00)     

(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI) (840.782,00)     -                  -                  (840.782,00)     (781.208,75)     -                  -                  (781.208,75)     

(-) Outros tipos de Bolsas 100% Educação Superior (138.523,00)     -                  -                  (138.523,00)     (137.403,00)     -                  -                  (137.403,00)     

(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 12.101/2009) (160.300,00)     -                  -                  (160.300,00)     (179.247,00)     -                  -                  (179.247,00)     

(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI) (236.610,00)     -                  -                  (236.610,00)     (155.348,65)     -                  -                  (155.348,65)     

(-) Outros tipos de Bolsas Demais% Educação Superior (152.887,60)     -                  -                  (152.887,60)     (136.789,30)     -                  -                  (136.789,30)     

(-) Descontos Concedidos (689.867,08)     -                  -                  (689.867,08)     (596.028,90)     -                  -                  (596.028,90)     

(-) Devoluções/Cancelamentos de Mensalidades (59.583,00)       -                  -                  (59.583,00)       (36.315,00)       -                  -                  (36.315,00)       

Outras Receitas 667.958,75      -                  -                  667.958,75      715.301,03      -                  -                  715.301,03      

Pós-Graduação Lato Sensu Alunos Pagantes 481.504,00      -                  -                  481.504,00      484.218,00      -                  -                  484.218,00      

16.296,00        -                  -                  16.296,00        19.362,00        -                  -                  19.362,00        

Receitas de Cursos Extracurriculares 166.490,00      -                  -                  166.490,00      211.186,00      -                  -                  211.186,00      

Outras Receitas 776,01            -                  -                  776,01            535,03            -                  -                  535,03            

2.892,74          -                  -                  2.892,74          -                  -                  -                  -                  

(-) Outras Deduções Outras Deduções de Educação (159.262,52)     -                  -                  (159.262,52)     (186.644,29)     -                  -                  (186.644,29)     

(-) Bolsas Concedidas Pós-Graduação (16.296,00)       -                  -                  (16.296,00)       (19.362,00)       -                  -                  (19.362,00)       

(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação (119.635,20)     -                  -                  (119.635,20)     (112.778,20)     -                  -                  (112.778,20)     

(-) Descontos Concedidos Pós-GraduaçãoDevoluções e Cancelamentos Pós-Graduação (13.858,95)       -                  (13.858,95)       (13.407,00)       -                  -                  (13.407,00)       

(-) Outras Deduções de Educação (6.579,63)        -                  -                  (6.579,63)        (41.097,09)       -                  -                  (41.097,09)       

(-) (2.892,74)        -                  -                  (2.892,74)        -                  -                  -                  -                  

Receita Bruta de Assistência Social -                  82.362,14        -                  82.362,14        -                  92.392,26        -                  92.392,26        

-                  340,00            -                  340,00            -                  -                  -                  -                  

-                  29.881,94        -                  29.881,94        -                  59.022,44        -                  59.022,44        

Doações -                  52.140,20        -                  52.140,20        -                  33.369,82        -                  33.369,82        

(-) Deduções da Receita de Assitência Social -                  (51.447,45)       -                  (51.447,45)       -                  (33.929,30)       -                  (33.929,30)       

(-) -                  (51.447,45)       -                  (51.447,45)       -                  (33.369,82)       -                  (33.369,82)       

(-) -                  -                  -                  -                  -                  (559,48)           -                  (559,48)           

RECEITA LÍQUIDA 4.293.479,25   30.914,69        -                  4.324.393,94   4.769.510,74   58.462,96        -                  4.827.973,70   

31.12.201931.12.2020

Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos (Pós-Grad.)

Outras Deduções

Doações Concedidas

Doações

Outras Receitas

Subvenções Específicas

Doações Concedidas
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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 2020 e de 2019 
Em Reais 

 

Continuação: 
 

Educação
Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total Educação

Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total

CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAL (2.494.959,30)    -                   -                   (2.494.959,30)    (2.488.261,78)   -                   -                   (2.488.261,78)    

(-) Despesas com Pessoal (2.494.959,30)    -                   -                   (2.494.959,30)    (2.488.261,78)   -                   -                   (2.488.261,78)    

(-) Material Didático -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

(-) Alimentação -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

(-) Transporte -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

(-) Uniforme -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

(-) Moradia -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                   (104.041,20)      -                   (104.041,20)       -                   (223.803,07)      -                   (223.803,07)       

(-) Despesas com Pessoal -                   (104.041,20)      -                   (104.041,20)       -                   (223.803,07)      -                   (223.803,07)       

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.798.519,95     (73.126,51)        -                   1.725.393,44     2.281.248,96    (165.340,11)      -                   2.115.908,85     

-                   

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (615.916,29)       (144.282,08)      (9.699.674,76)    (10.459.873,13)  (1.140.903,60)   (315.795,27)      (12.625.149,69)  (14.081.848,56)  

(-) Despesas com Pessoal -                   -                   (6.412.802,40)    (6.412.802,40)    -                   -                   (8.172.747,27)    (8.172.747,27)    

(-) (579.249,92)       (138.762,75)      (1.778.674,35)    (2.496.687,02)    (1.049.546,93)   (308.495,94)      (2.752.433,31)    (4.110.476,18)    

(-) Despesas com Eventos (179,11)             -                   (52.785,17)        (52.964,28)        (2.113,64)          (1.159,33)          (221.318,10)       (224.591,07)       

(-) Depreciação / Amortização (25.321,52)        (5.494,33)          (1.433.996,68)    (1.464.812,53)    (33.791,92)        (5.920,96)          (1.430.705,30)    (1.470.418,18)    

(-) (11.165,74)        (25,00)              (21.416,16)        (32.606,90)        (55.451,11)        (219,04)             (47.945,71)        (103.615,86)       

RESULTADO FINANCEIRO 22.298,86          -                   (265.814,41)      (243.515,55)       35.922,11         -                   (545.959,96)       (510.037,85)       

Receitas Financeiras 61.984,28          -                   70.484,36         132.468,64        80.293,26         -                   115.180,23        195.473,49        

(-) Despesas Financeiras (39.685,42)        -                   (336.298,77)      (375.984,19)       (44.371,15)        -                   (661.140,19)       (705.511,34)       

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

-                   -                   11.490.146,58   11.490.146,58   -                   -                   13.145.712,57   13.145.712,57   

Receitas Vinculadas às Operações -                   -                   11.171.133,61   11.171.133,61   -                   -                   12.284.233,00   12.284.233,00   

Receitas de Eventos -                   -                   191.146,50        191.146,50        -                   -                   580.737,20        580.737,20        

-                   -                   -                   -                   -                   -                   125.245,15        125.245,15        

Outras Receitas -                   -                   127.866,47        127.866,47        -                   -                   155.497,22        155.497,22        

31.12.2020 31.12.2019

Receitas Demais Atividades 

Subvenções Específicas

Despesas Administrativas e Gerais

Outras Despesas
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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 2020 e de 2019 
Em Reais 

 
Continuação: 
 

Educação
Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total Educação

Assistência 

Social  (1)*
Institucional Total

(-) Deduções da Receita Demais Atividades -                   -                   (1.088.946,83)    (1.088.946,83)    -                   -                   (415.254,58)       (415.254,58)       

(-) Outras deduções -                   -                   (1.088.946,83)    (1.088.946,83)    -                   -                   (290.073,73)       (290.073,73)       

(-) -                   -                   -                   -                   -                   -                   (125.180,85)       (125.180,85)       

Receitas com Serviços Voluntários 14.953,68          13.649,79         43.684,43         72.287,90          14.496,50         18.477,50         58.144,10          91.118,10          

(-) Despesas com Serviços Voluntários (14.953,68)        (13.649,79)        (43.684,43)        (72.287,90)        (14.496,50)        (18.477,50)        (58.144,10)        (91.118,10)        

PROVISÕES

Provisões FEFISO (76.398,25)        -                   -                   (76.398,25)        (17.128,22)        -                   -                   (17.128,22)        

    Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades FEFISO (51.684,25)        -                   -                   (51.684,25)        (8.212,22)          -                   -                   (8.212,22)          

(24.714,00)        -                   -                   (24.714,00)        (8.916,00)          -                   -                   (8.916,00)          

-                   -                   2.031.997,36     2.031.997,36     -                   -                   2.378.236,18     2.378.236,18     

-                   -                   (2.031.997,36)    (2.031.997,36)    -                   -                   (2.378.236,18)    (2.378.236,18)    

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 1.128.504,27     (217.408,59)      435.710,58        1.346.806,26     1.159.139,25    (481.135,38)      (440.651,66)       237.352,21        

(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.

31.12.2020 31.12.2019

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)

    Renúncia Fiscal Obtida

(-) Renúncia Fiscal

ISENÇÕES USUFRUÍDAS

    Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades Pós-Graduação

Aplicação Termo de Colaboração - Projeto Volêi

 
 

 

 

 

 

 

 
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 2020 e de 2019 
Em Reais 

 
 

 
 Patrimônio 

Social  

Superávit 
Déficit do 
Exercício  

 
Total 

      

      

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018                      19.280.736,15  -  19.280.736,15 

      

Superávit do exercício                                                                                -  237.352,21  237.352,21 

      

Transf. de superávit de recursos sem restrição 237.352,21         (237.352,21)  - 

      

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                      19.518.088,36  -  19.518.088,36 

      

Superávit do exercício                                                                                -  1.346.806,26  1.346.806,26 

      

Transf. de superávit de recursos sem restrição 1.346.806,26    (1.346.806,26)  - 

      

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                      20.864.894,62  -  20.864.894,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 e de 2019 
Em Reais  

  
 2020  2019 
    
ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Resultado do período 1.346.806,26  237.352,21 
 Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:    
  Depreciação e amortização 1.464.812,53  1.470.418,18 
  Variação monetária e encargos sobre empréstimos -  - 
   Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado 252.183,90  103.606,98 
      
Redução (aumento) do ativo    

  Aplicações financeiras – sem restrição (2.273.805,83)  157.414,59 
  Contas a receber (78.727,81)  (218.274,38) 
  Outros ativos (36.551,56)  146.735,78 
    
Aumento (redução) do passivo    
  Fornecedores (257.292,37)  (1.187.671,53) 
  Obrigações sociais e fiscais (11.295,69)  17.508,78 
  Provisão de férias e encargos (74.776,52)  32.883,18 
  Provisão para contingências 192.233,09  (85.137,58) 
  Outros passivos (54.100,11)  71.236,70 

Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais 469.485,89  746.072,91 

    
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS    
  Aquisições de ativo imobilizado  (518.291,00)  (816.221,52) 
  Adições do intangível -  (11.420,00) 

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos (518.291,00)  (827.641,52) 

    
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 (48.805,11)  (81.568,61) 

    
  Caixa e equivalentes no início do período 128.381,56  209.950,17 
  Caixa e equivalentes no fim do período 79.576,45  128.381,56 
    
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes (48.805,11)  (81.568,61) 

 
 
 
 
   
 
 

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 2020 e de 2019 
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. 
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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 
 

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 2020. 

 
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.  
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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.   
  
3. MENSALIDADES A RECEBER – GRADUAÇÃO 
 

 2020  2019 
    
Mensalidades exercício de 2020 180.051,50  - 
Mensalidades exercícios anteriores 492.927,87  656.935,37 

Total 672.979,37  656.935,37 

Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa (492.927,87)  (441.243,62) 
Total líquido de provisão 180.051,50  215.691,75 

 
 

3.1. MENSALIDADES PÓS – GRADUAÇÃO 
 
 2020  2019 
    
Mensalidades exercício de 2020 59.598,00  - 
Mensalidades exercícios anteriores 149.756,00  167.336,00 

Total 209.354,00  167.336,00 

Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa (149.756,00)  (125.042,00) 

Total líquido de provisão 59.598,00  42.294,00 
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4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO 
 

Descrição Taxa Saldo    Saldo 

 Anual 31.12.2019 Adições Baixas Transf. 31.12.2020 

 % R$ R$ R$ R$ R$ 

Custo      
 Terreno ACM Centro - 584.597,00   - (3.897,00) - 580.700,00 

Terreno ACM Jardim São Paulo - 1.075.268,08 

 
- - - 1.075.268,08 

Terreno ACM Acampamento - 228.726,00 - - - 228.726,00 

 Terreno ACM Votorantim - 245.197,58 - - - 245.197,58 

Terreno Zona Norte - 490.000,00 - - - 490.000,00 

Edificações ACM Centro 4 7.196.700,62 - - - 7.196.700,62 

Edificações ACM Jardim São Paulo 4 9.894.101,72 - - - 9.894.101,72 

Edificações ACM Acampamento 4 3.077.696,54 - (248.189,39) 248.189,39 3.077.696,54 

Edificações ACM Votorantim 4 6.547.774,08 - - - 6.547.774,08 

Edificações FEFISO 4 71.545,36 - - - 71.545,36 

Edificações Projeto Sementinha 4 134.063,97 - - - 134.063,97 

Computadores e Periféricos ACM 20 376.224,94 30.290,44 (1.192,00) - 405.323,38 

Computadores e Periféricos Fefiso 20 76.452,64 4.884,46 - - 81.337,10 

Computadores e Periféricos Proj. Sem. 20 11.847,74 - - - 11.847,74 

Máquinas e Equipamentos ACM 10 2.115.913,02 311.464,90 (1.401,25) (12.806,25) 2.413.170,42 

Máquinas e Equipamentos FEFISO 10 66.462,62 469,99 - 12.806,25 79.738,86 

Móveis e Utensílios ACM 10 612.387,89 30.056,40 (114,63) (74,87) 642.254,79 

Móveis e Utensílios FEFISO 10 132.598,01 6.198,58 - 74,87 138.871,46 

Móveis e Utensílios Projeto Sementinha 10 2.609,88 340,00 - - 2.949,88 

Veículos 20 401.214,52 - - - 401.214,52 

Obras em Andamento - 468.017,58 134.586,23 - (248.189,39) 354.414,42 

Total  33.809.399,79      518.291,00 (254.794,27) - 34.072.896,52 

  
 
 
 
 
 
 

      

       

Depreciação Acumulada       

Edificações – ACM Centro  (5.199.220,33) 
 

(287.866,68) - - (5.487.087,01) 

Edificações – ACM Jardim São Paulo  (4.303.577,62) (395.758,92)   (4.699.336,54) 

Edificações – ACM Acampamento  (1.361.796,80) (123.107,52) - - (1.484.904,32) 

Edificações – ACM Votorantim  (283.443,16) (261.911,16) - - (545.354,32) 

Edificações - FEFISO  (7.778,23) (2.861,76) - - (10.639,99) 

Edificações – Projeto Sementinha  (82.534,24) (5.362,32) - - (87.896,56) 

Computadores e Periféricos ACM  (261.313,58) (42.694,03) 1.192,00 - (302.815,61) 

Computadores e Periféricos FEFISO  (65.245,94) (4.404,97) - - (69.650,91) 

Computadores e Periféricos Proj. Sement.  (11.746,86) (100,88) - - (11.847,74) 

Máquinas e Equipamentos ACM  (934.871,19) (210.079,38) 1.401,25 4.268,80 (1.139.280,52) 

Máquinas e Equipamentos Fefiso  (38.920,48) (6.706,81) - (4.268,80) (49.896,09) 

Móveis, Utensílios e ACM  (321.966,51) (43.217,21) 17,12 74,87 (365.091,73) 

Móveis, Utensílios Fefiso  (80.025,75) (9.996,72)  (74,87) (90.097,34) 

Móveis, Utensílios Proj. Sementinha  (2.609,88) (31,13) - - (2.641,01) 

Veículos  (215.630,66) (61.400,28) - - (277.030,94) 

Total  (13.170.681,23) (1.455.499,77) 2.610,37 - (14.623.570,63) 

        

Total  20.638.718,56 (937.208,77) (252.183,90) - 19.449.325,89 
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5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 
 
 2020  2019 
    
Salários a pagar 363.565,33  333.217,80 
FGTS a recolher 76.101,26  76.835,48 
IRRF a recolher 112.802,16  118.927,31 
INSS a recolher 65.936,51  60.248,50 
Outros  24.095,92  64.567,78 

Total 642.501,18  653.796,87 

 
 
6. CONTINGÊNCIAS A PAGAR  
 

A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades 
contingenciais. Conforme posição dos Consultores Jurídicos, em 31 de dezembro de 2020, 
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$ 202.989,04. (Em 2019 – R$ 10.755,95.).  
 
7. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS  
 
Durante os exercícios de 2020 e de 2019, a entidade recebeu subvenções de órgãos públicos 
e privados, cujos valores contabilizados em receitas, estão assim demonstrados: 

 

 2020  2019 
    
Termo de Parceria Prefeitura de Mun. de Sorocaba -  125.180,85 

Secretaria da Fazenda S.P. – Nota Fiscal Paulista 29.881,94  55.420,99 

Total  29.881,94  180.601,84 

 
 

8. 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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9. DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES EM “ASSISTÊNCIA SOCIAL” 
CONCEDIDAS 
 
Os projetos em Assistência Social demonstrados abaixo foram elaborados conforme 
tipificação da Resolução CNAS 109.  
 

 
Projetos Assistenciais 

2020 
 

2019 

 
 
 

Média de 
Beneficiários 

Valores em 
Reais 

 Média de  
Beneficiários 

Valores em 
 Reais 

PROJETO SEMENTINHA 50 180.844,24  50 413.627,01 

Total 50 180.844,24  50 413.627,01 

    
  

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS    
  

    
  

Despesas com Pessoal e Encargos  - (70.332,28)  - (169.103,44) 

Administrativas e Gerais - (104.992,63)  - (237.259,24) 

Depreciação / Amortização - (5.494,33)  - (5.920,96) 

Despesas com Eventos - -  - (1.159,33) 

Outras Despesas - (25,00)  - (184,04) 

Total - (180.844,24)  - (413.627,01) 

   
 

  

Projetos Assistenciais 2020  2019 

 
 
 

Média de 
Beneficiários 

Valores em 
Reais 

 Média de 
Beneficiários 

Valores em 
 Reais 

GRUPO VETERANOS 60 67.479,04  60 125.971,33 

Total 60 67.479,04  60 125.971,33 

      

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS      

      

Despesas com Pessoal e Encargos  - (33.708,92)  - (54.699,63) 

Administrativas e Gerais - (33.770,12)  - (71.236,70) 

Outras Despesas - -  - (35,00) 

Total - (67.479,04)  - (125.971,33) 

      

Total Geral  110 248.323,28  110 539.598,34 
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10. 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 2020 

 

Modalidade e Órgão Projeto 
Responsabilidades 

Decorrentes 

Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Repasses 
Públicos no 

Exercício 

Receitas com 
Aplicações 

Financeiras dos 
Repasses Públicos  

Despesas 
Exercícios 
Anteriores, 
pagas neste 

Exercício 

Despesas 
Contabilizadas 

neste 
Exercício 

Ativo        
Valores a 
Receber 

Ativo 
Bancos/ 

Aplicações 
Passivo 

Modalidade:  
Proteção Social 
Básica: (P.N.A.S. – 
Política Nacional de 

Assistência Social. 
 
 
Órgão: Secretaria da 

Fazenda do Estado 
de São Paulo 

Projeto Nota Fiscal 
Paulista 

Utilizar os créditos da Nota 
Fiscal Paulista para os 

atendimentos assistenciais 
das crianças do Projeto 
Sementinha. 

-  29.881,94 - - 29.881,94 - - - 

Total - 29.881,94 - - 29.881,94 - - - 

 

Exercício de 2019 

 

Modalidade e Órgão 

 

 

Projeto 

 

Responsabilidades 

Decorrentes 

 

Recebido 

R$ 

 

 

Aplicado 

R$ 

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 

Utilizar os créditos da Nota Fiscal Paulista para os 

atendimentos assistenciais das crianças do Projeto 

Sementinha. 55.420,99 55.420,99 

Modalidade: 

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

Equipe de Vôlei 

 

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 

Total   180.601,84 161.839,30 

     

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. 
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 11. 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.  
 
12. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA 

 
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas 
durante os exercícios de 2020 e de 2019, correspondem aos montantes de R$ 1.960.699,21 e 
de R$ 2.288.614,38 respectivamente. 
 
13. ADEQUAÇÃO A LEI DE DIRETRIZES E BASES 
 
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 a Entidade atendeu aos requisitos da Lei de 
Diretrizes e Bases. 
 
14. 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. 
 
15. TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 a Entidade apurou um custo de R$ 72.287,90 e de 
R$ 91.118,10 respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de 
reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o 
desembolso financeiro. 
 

16. 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 2020 e de 2019 operações envolvendo instrumentos financeiros 
derivativos.  
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17. 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): 
 

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013) 
Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017 

Calculadora CEBAS 2020   
Educação Superior 
(COM adesão ao 

PROUNI)                          

Total de alunos matriculados (a)   1172 

Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009) Io 187 

Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009) Id - 

Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009) It - 

Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI) Ipro 149 

Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009) Ipg 0 

Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009) I 336 

Outras bolsas integrais (b)   26 

Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de formação 
específica regulares (c)   

0 

Alunos inadimplentes (d)   26 

Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d) N 1.120 

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) Po 56 

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI) Ppro 88 

Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009) Ppg 0 

Número total de alunos com bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) P 144 

Número total de bolsas integrais equivalentes B 408 

Outras bolsas parciais   74 

Cálculo dos benefícios complementares   
 

Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios complementares Vbc R$ 0,00 

Receita Bruta anual de Mensalidades M R$ 0,00 

Total de alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes A 1.146 

Valor de referência utilizado para conversão dos benefícios complementares Vr R$ 0,00 

Bolsas integrais convertidas em benefícios complementares   0  

Limite de benefícios complementares (até 25% do máximo de bolsas integrais)   136  

Número de benefícios complementares utilizado no cálculo Bc 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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18. EFEITOS DO COVID-19 NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Em março de 2020 foi declarada uma pandemia, decorrente das doenças relacionadas ao 
COVID-19, tendo o Congresso Nacional reconhecido a ocorrência de estado de 
calamidade pública. 
 
A associação se manteve fechada para atendimento ao público no período de 21/03/2020 
até 17/08/2020. A entidade adotou medidas preventivas em relação ao quadro de 
funcionários aderindo o Programa de suspensão e redução de salários entre o período de 
23/04/2020 à 21/07/2020, tendo 55% dos contratos de trabalhos suspensos e 11% com 
redução de jornada. 
 
Durante o período que a associação estava fechada e no período que as atividades foram 
realizadas de forma reduzida, foram concedidos descontos nas mensalidades dos 
associados. Houve uma perda de aproximadamente 23% dos associados.  Os resultados 
devem ser analisados considerando os efeitos de suspensão e redução das atividades. 
 
Os associados puderam realizar atividades através de vídeos gravados pelos funcionários 
e divulgados através das redes sociais durante o período que a entidade permanecia 
fechada para atendimento ao público. Desde que o atendimento foi liberado, a associação 
tem utilizado o sistema de agendamento para todas as atividades, adotando todos os 
protocolos a fim de minimizar os impactos e respeitar os decretos vigentes. 
 
A FEFISO – Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba – manteve suas aulas 
remotamente, autorizada por legislação específica, e retornou a algumas atividades 
presenciais no mês de outubro de 2020. Porém, nota-se que houve um acréscimo de 
aproximadamente 18% no número de alunos bolsistas e nos valores decorrentes desse 
processo, mas houve redução do número de estudantes em torno de 15%. 
 
Quanto aos projetos sociais, Projeto Sementinha e Grupo Veteranos, as atividades físicas 
foram suspensas, porém foi criado uma metodologia de prescrição de exercício e 
monitoramento em formato virtual, para garantir o vínculo e suavizar o impacto em 
decorrência da pandemia no cotidiano dos atendidos, pois os projetos ainda se encontram 
suspensos. Foram firmadas novas parcerias com a finalidade de arrecadação de cestas 
básicas para as famílias atendidas. 
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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 2020 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 
2020, bem como, a situação patrimonial e econômico-financeira da entidade e, 
com base no Parecer de 31/12/2020 da SGS Auditores Independentes emitido em 
19/02/2021, o Conselho Fiscal deliberou considerar as referidas demonstrações 
financeiras auditadas, complementadas por notas explicativas, em considerações 
de serem aprovadas. 
 

 

                       Sorocaba, 20 de março de 2021. 
 
 

 

 

 

                

       
Fábio Luis de Moraes Del Cistia         Luiz Fernando Scapol           Wagner dos Santos 
CPF 263.847.118-69         CPF 218.572.348-04       CPF 099.204.698-07 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMA GERAL 
 

CONSELHO DIRETIVO: Em 2020 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, Fernando Ataide Perez 
Martins e Michelle Ferreira   
EQUIPE DE COLABORADORES: Contamos com 62 Profissionais de Educação Física, 11 
Estagiários.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PROGRAMA GERAL: 
Para o ano de 2020, priorizamos o atendimento ao Quadro Associativo das Unidades, com 
o foco na qualidade das nossas atividades regulares dentro das nossas áreas (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 do ser humano como um todo em todas as 
faixas etárias. Conseguimos atender com este foco até o final do mês de Março, quando o 
aumento do contagio da Covid-19 e a Pandemia chegou ao nosso município, fazendo com 
que o Governante do estado de São Paulo assinasse um decreto com o fechamento de 
todos os setores, classificados como não essenciais. 
Neste período de fase vermelha da classificação do governo do estado de São Paulo, onde 
permanecemos fechados por vários meses, tivemos que nos reunir com as lideranças do 
programa geral e reestruturar nossos planos e ações de acordo com a realidade. 

 
CAPACITAÇÃO LIDERANÇAS:  
Realizamos uma capacitação virtual como forma de reciclagem para todas as lideranças, 
que aconteceu semanalmente com diversos temas na área técnica e comportamental. Os 
temas foram desenvolvidos pelos próprios líderes em áreas de mais habilidades e atuação. 
 
CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO:  
Na retomada da abertura da ACM no mês de Agosto, realizamos uma capacitação com o 
aprendizado dos assuntos abordados na capacitação das lideranças e transformamos em 
treinamentos com diversos temas nos aspectos de Missão Institucional, Missão Pessoal, 
Trabalho em Equipe e Inteligência Emocional em tempos de Pandemia. 
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INTERAÇÕES VIRTUAIS COM OS ASSOCIADOS:   
O programa geral, iniciou no início da fase vermelha em que estávamos com ACM fechada 
para prestação dos nossos serviços, as chamadas “Lives” com conteúdo de aulas 
produzidos diariamente em diversas modalidades como: atividades de Fitness, recreação, 
esportivas, musculação e os devocionais com mensagem cristã para todos os associados 
em plataformas digitais e redes sociais. As Interações com os associados foram muito 
positivas e conseguimos atingir um grande número de participantes que acessavam as 
aulas que ficavam gravadas em nossas plataformas nas mais diversas modalidades para 
todas as faixas etárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREPARAÇÃO PARA RETOMADA: 
Com a melhora do cenário pandêmico em Sorocaba, iniciamos os trabalhos para 
preparação, adaptação e criação de novos protocolos de atendimento com base nos 
decretos estabelecido para o nosso setor no período de reabertura e da fase especifica no 
plano do estado. 
Com apoio de todos os profissionais de Ed. Física e Lideranças do programa geral 
conseguimos elaborar um novo Procedimento operacional de segurança para cada área de 
atividade do programa (aquático, esportivo, ginastica e condicionamento físico) para 
garantir a qualidade das nossas atividades e a segurança dos associados e colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REABERTURA EM AGOSTO:  
Reabrimos no dia 17 de Agosto na fase amarela do Plano São Paulo com horário de 
atendimento reduzido para 6 horas e conseguimos reajustar nossas atividades de maior 
frequência em horários estratégicos e para diversas faixas etárias. 
Realizamos neste período inicial o contato com todos os associados pelo canal do CRM 
para comunica-los da importância da retomada para atividade física e os cuidados com os 
novos protocolos de segurança e as dúvidas sobre este novo modelo de atividades que 
estamos oferecendo para todas as faixas etárias. 
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ATIVIDADES DESTAQUES 2020 – PROGRAMA GERAL 
 
NEW FIT (Novidade 2020) 
Durante a pandemia, criamos um novo serviço aos nossos associados, visando atendê-los 
com uma nova atividade que propõe trabalhar em cada sessão de aula, corpo, mente e 
alma, sempre seguindo as normas de segurança. Para isso, uma comissão realizava 
encontros periódicos para a construção do método e calendário de objetivos, buscando 
justificar cada aspecto da aula com embasamento na literatura. Hoje, esta aula vem como 
nosso “novo funcional”, agora uma aula muito mais completa. Antes da retomada, foram 
realizadas oficinas teóricas e práticas com os profissionais, para que conhecessem a nova 
Atividade, e encontros periódicos são realizados para confecção e melhorias no calendário 
de objetivos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRIDA e CONDICIONAMENTO FÍSICO 
Durante o segundo semestre do ano de 2020, foram realizados diversos ajustes e 
alinhamentos de conceito e objetivos da nossa atividade da Corrida na ACM, não só com 
os profissionais que atuam diretamente com esta atividade, mas também com aqueles cuja 
atuação é maior no setor do Condicionamento Físico.  
Realizamos o “Desafio 3k e 5k” criado pela comissão de profissionais, e com apoio da 
equipe de Marketing. O Desafio foi dividido em 2 etapas: a 1ª ocorreu de 5 a 10 de outubro, 
onde os participantes optavam por correr 3k ou 5k, recebendo certificado com seu tempo. 
A segunda etapa ocorreu de 7 a 12 de dezembro, e os participantes eram desafiados a 
superar suas próprias marcas da 1ª etapa, recebendo então um novo certificado com o 
comparativo de sua performance nas duas etapas. 
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CORPO DE LÍDERES 
O Corpo de líderes da ACM SOROCABA, é composto por 25 jovens, no ano de 2020, por 
conta da pandemia os líderes participaram de lives juntos com os professores, reuniões 
virtuais, acampamento online, campanha de conscientização (vídeo), arrecadações para o 
Natal e somente em janeiro desenvolveram trabalhos voluntários presenciais na ACM no 
Acampamento e no Férias da ACM. 
 

                            
 
ENALI 2020 
O Encontro Nacional de Líderes (ENALI) aconteceu virtualmente nos dias 31/10, 01/11 e 
02/11. Foi organizado pela ACM Rio de Janeiro. Os Jovens tiveram Palestras referentes a 
realidade Saúde Mental e Autoconhecimento. Teve fogueira, atividades recreativas, 
devocionais divididos em comissões. 
O ENALI teve a participação de aproximadamente 60 jovens líderes. A ACM Sorocaba foi 
representada por 05 jovens do Corpo de Líderes. 
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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 2020 tivemos apenas 2 aulas com aproximadamente 40 participantes. Por conta da 
pandemia não pudemos finalizar o curso em 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        YMCA JOVENS                   YMCA ADULTOS 
 
MISSÃO CRISTÃ  
Diante do cenário pandêmico e da fase vermelha no estado de São Paulo, continuamos 
com as leituras dos Devocionais realizados de forma virtual e postados nas redes sociais e 
plataformas da ACM Sorocaba para o alcance de todos associados.   
Participamos de forma virtual do Encontro Nacional de Missão Cristã e também no 
Encontro Latino Americano para jovens com idades entre 15 a 29 anos, no período de 25 
a 27 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALLET NA ACM  
O ballet da ACM não foi diferente e logo no fechamento das nossas atividades presenciais, 
iniciamos as aulas de ballet de forma virtual e com uma plataforma conseguimos dar 
continuidade as aulas para todas as faixas etárias. Com a nossa reabertura foi muito mais 
gratificante recebe-los de volta em nosso espaço com mais qualidade e segurança de 
todos. 
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NOVA ATIVIDADE NATAÇÃO E ESPORTES COM OS PAIS  
Diante da realidade na pandemia, para o programa aquático e esportivo, trouxemos a 
novidade de uma nova divisão de faixa etárias (03 a 07 anos e 08 a 13 anos) e inovação 
no atendimento, reforçando o vínculo familiar em nossas atividades, aliados a segurança e 
controle das modalidades no meio liquido e nas quadras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Elidio Pinto de Oliveira                                  Sra. Maria Lucia de Arruda São Leandro 
         Secretário Executivo                                                   Presidente do Conselho    

 
 

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM SOROCABA 
 
INTRODUÇÃO 
Este é o segundo relatório elaborado pela CPA com o objetivo de organizar todas as 
atividades promovidas pela FEFISO/ACM Sorocaba durante o ano. 
A primeira edição do relatório foi implantada em 2019 como um piloto para que fosse 
possível registrar em um único documento as atividades e ações da FEFISO no decorrer 
de um ano. Com o resultado positivo, estes registros foram implantados definitivamente, 
cabendo à CPA a coleta e sistematização dos dados, que serão utilizados como fonte 
documental para a elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional. 
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Após a fase piloto, na qual a CPA recorria aos responsáveis pelas atividades para ter 
acesso aos detalhes, o procedimento estabelecido para o ano de 2020 foi ajustado, como 
ilustrado na figura a seguir: 
 

 
 Figura 1. Processo para coleta de dados para o Relatório de Atividades 2020 
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.  
De modo a organizar a apresentação das atividades, iniciamos com a descrição das ações 
que acontecem regularmente na IES. Em seguida, serão apresentadas as atividades 
mensais e, finalmente, destaques especiais sobre o que ocorreu durante o ano. 
 
  
ATIVIDADES REGULARES/MENSAIS 
 
Grupos de Estudo 
Atividades que acontecem regularmente, as reuniões dos grupos de estudo (Biomecânica; 
Pedagogia da Educação Física; Fisiologia e Metabolismo do Exercício; Exercícios Físicos 
na Terceira Idade) promovem aprofundamento na área de Educação Física e prática em 
pesquisa.  
 
Projeto de Nivelamento de Língua Portuguesa 
Os cursos de nivelamento são oferecidos mensalmente com diferentes temas e abertos a 
comunidade interna e externa. Os cursos são avaliados pela CPA por meio de questionários 
de satisfação respondidos pelos participantes. A divulgação dos cursos acontece por meio 
de cartazes expostos nas salas de aula e, também, enviados para os grupos de WhatsApp 
dos representantes de sala. 
 
 
Programa de Iniciação à Docência em Esportes (PID) 
Com objetivo de promover a relação teoria – prática e 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, ministrando aulas às crianças 
atendidas pelo Projeto Sementinha.  
Essa ação é supervisionada pelos docentes responsáveis pelos componentes curriculares 
e inclui reunião de orientação para os responsáveis pelas crianças. 
 
Programa de Estágio Docente (PED) 
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O Programa de Estágio Docente é uma oportunidade para egressos participarem de 
atividades programadas pelos docentes.  
 
Comissão Própria de Avaliação 
Os membros da CPA reúnem-se uma vez ao mês para programar ações e analisar 
resultados de qualidade da FEFISO. A coleta de dados é contínua e segue o planejamento 
estabelecido pelo Plano de Autoavaliação do Triênio, que inclui metas e ações mensais.  
Participam da Comissão representantes de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica. 
 
Ouvidoria/Ouvidoria Compartilhada 
A missão da ouvidoria/ouvidoria compartilhada é receber e encaminhar solicitações aos 
departamentos responsáveis, além de monitorar as ações decorrentes dessas solicitações.  
Assim como a CPA, a coleta de dados da ouvidoria/ouvidoria compartilhada é contínua e 
tem todos os seus procedimentos e resultados registrados no Projeto Ouvidoria/Ouvidoria 
Compartilhada e nos relatórios de análise elaborados anualmente. 
 
 
 
Curso de Inglês 
O curso de inglês da FEFISO é oferecido desde o segundo semestre de 2010, atendendo 
a comunidade externa e interna (a partir de 11 anos de idade), com turmas do iniciante ao 
avançado. O curso é avaliado anualmente pela CPA.  
 
Regências 
Seguindo o cronograma de aulas dos respectivos componentes curriculares, discentes 
participaram das regências em escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, sob supervisão dos docentes responsáveis. 
 
Atividades Práticas e Interdisciplinares 
Faz parte da rotina da IES que discentes estejam engajados em atividades práticas e 
interdisciplinares.  
Como exemplos dessas práticas, citamos eventos como: Festival Interdisciplinar e 
Interclasses; Corpo e Cultura, JIEF e MAPA, e atividades relacionadas aos componentes 
curriculares dos cursos como: Leitura e Interpretação de Textos Acadêmicos, nas 
atividades práticas de aplicação de técnicas para a leitura dos textos da disciplina 
Atividades de Pesquisa e Orientação de TCC; Voleibol e Aprendizagem Motora, na 
avaliação motora do PID; Introdução e Pedagogia do Esporte 2, na relação entre a história 
do esporte ao serem trabalhadas as metodologias do ensino do esporte; Ginástica e 
Pedagogia do Esporte 2, na questão da metodologia de ensino; Didática e Introdução, na 
relação da história e da didática da Educação Física; Currículo e Qualidade de Vida, 
Ginástica Geral e Ginástica, Introdução, Pedagogia do Esporte, Crescimento e 
Desenvolvimento, etc.; Lutas e Organização; Pedagogia do Esporte 2 e Organização; 
Política e Introdução; Produção Textual e Atividades de Pesquisa 1 e 2, Leitura e 
Interpretação de Textos Acadêmicos e outras relacionadas aos temas dos TCCs dos 
alunos,  entre outras. 
 
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. 
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“Eu Faço FEFISO” 
O Grupo “Eu Faço FEFISO” 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. 
A primeira reunião do ano de 2020 teve como tema a JIEF – Jornada Internacional de 
Educação Física – que será realizada no primeiro semestre, envolvendo, assim, discentes 
na organização do evento. 
 
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. 
O NDE também avalia os resultados da CPA, tendo-os como subsídios para a tomada de 
decisões. 
 
 
Tecnologia 
A FEFISO mantém-se atenta às inovações tecnológicas, tanto no que se refere às 
ferramentas de gestão quanto aos recursos para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. 
Nos processos que envolvem os registros acadêmicos docentes, o uso do tablet e do 
sistema EDUKO gerenciam o registro de frequência, conteúdos e avaliações. QR Codes 
facilitam o acesso aos materiais na biblioteca ao serem disponibilizados nas prateleiras e 
fazem parte da manutenção patrimonial, pois indicam todos os equipamentos disponíveis 
nas salas de aula. 
O uso de algumas metodologias ativas de aprendizagem também requer o uso de recursos 
tecnológicos como o TBL Active (nas aulas de Educação Física e Qualidade de Vida) e o 
Kahoot!  (nas aulas de Biologia). O uso do Skype permite a participação de convidados de 
outras instituições nas reuniões de grupos de estudo. 
 
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, 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. 
 
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. 
 
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, 
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profissionais e de voluntariado em outros países, como poderá ser verificado nas atividades 
mensais. 
 
Qualidade de vida: discentes, docentes e corpo técnico-administrativo 
Ao fazerem parte da FEFISO, discentes, docentes e membros do corpo técnico-
administrativo podem frequentar as atividades físicas da mantenedora – ACM – nas suas 3 
unidades: Centro, Jardim São Paulo e Votorantim (cidade vizinha). Praticar exercícios 
físicos regularmente contribui para a qualidade de vida de todos! 
 
 
#FEFISOnãoPara 
Em 2020, a FEFISO implantou o #FEFISOnãoPara, que se constitui em vídeos elaborados 
para divulgar as ações realizadas pela Instituição. 
 
PAE: Programa de Acompanhamento Educacional 
Sob coordenação da professora psicopedagoga Sandra (Doca), o programa busca por 
estimular a permanência do estudante com dificuldade de aprendizagem. Os estudantes 
podem ser encaminhados pelos docentes ou por iniciativa própria, sendo o atendimento 
feito individual e semanalmente.  
Com horários semanais de atendimento, discentes têm a oportunidade de ter orientação e 
encaminhamentos necessários para seu percurso no Ensino Superior. 
 
  
1 JANEIRO 
1.1 Internacionalização 
As viagens dos estudantes selecionados no programa “É pra lá que eu vou”  ” tiveram início 
no mês de janeiro. Além desses discentes, a convite, três discentes embarcaram para o 
Chile no dia 02/01 e retornam dia 02/02. 
 
1.2 Vestibular 
O vestibular do mês de janeiro foi realizado no dia 12. 
 
1.3Reunião “Eu faço FEFISO”: JIEF 
No dia 16, o grupo Eu faço FEFISO reuniu-se para atuar na organização da JIEF. 
 
1.4Grupo de Estudos MAPLE TREE & CEFIME/ FEFISO 
No dia 18, foi realizado o primeiro grupo de estudos em Exercício Físico e Oncologia na 
FEFISO, com participação do time da MAPLE TREE, alunos da graduação, pós-graduação 
e egressos. O tema discutido abordava aspectos gerais do câncer, carcinogênese, ciclo 
celular, e sobre a prescrição de exercício ao paciente oncológico.  
  
1.5Curso: Aquafitness - saúde e qualidade de vida 
 
Realizado nos dias 25 e 26, o curso Aquafitness: saúde e qualidade de vida reuniu 9 
participantes. 
 
  
2 FEVEREIRO 
 
2.1 Reunião de Congregação 
Foi realizada no dia 01, a reunião de Congregação. 
 



40 

 

2.2 Colação de Grau 
A colação de grau das turmas de licenciatura e bacharelado em Educação Física foi 
realizada no dia 01, na ACM Jd. São Paulo. 
 
2.3 Internacionalização 
No dia 07, três discentes retornaram do intercâmbio no programa “É pra lá que eu vou”. 
 
 
2.4 Curso: Educação Psicomotora e Aprendizagem I e II 
Nos dias 08 e 09, foi realizado o primeiro módulo do curso Educação Psicomotora e 
Aprendizagem I e II, com a participação de 3 pessoas da comunidade externa. 
 
2.5 Defesa de Doutorado: professor Rubens 
No dia 14, o docente Rubens defendeu sua tese na Universidade Estadual de Campinas. 
 
2.6 Curso: Fisiologia do Exercício Aplicada à Natação e Práticas Aquáticas 
No dia 15, foi realizado o curso Fisiologia do Exercício Aplicada à Natação e Práticas 
Aquáticas com a participação de 12, entre eles: discentes, egressos e comunidade externa. 
 
2.7 Curso: Natação para Bebês 
No dia 16, realizado o curso Natação para Bebês, com a participação de 34 pessoas. O 
curso foi oferecido a alunos, egressos e também à comunidade externa. 
 
2.8 Curso de formação de árbitros e apontadores de voleibol 
Nos dias 14, 15 e 16, foi realizado o curso de formação de árbitros e apontadores de 
voleibol, com a participação de 12 pessoas da comunidade externa. 
 
2.9 Projeto Nivelamento: Língua Portuguesa 
No dia 19 foi realizada a aplicação da prova diagnóstica de leitura e interpretação de textos 
aos ingressantes. 
 
2.10 Palestra: Educação Menor, Aprendizagem Inventiva e Educação Física 
No dia 29, o docente Rubens apresentou sua pesquisa de doutorado a alunos da IES e 
convidados. 
 
2.11 Acessibilidade: atualização do website 
Em fevereiro, o website da IES passou por atualização. Agora, além da acessibilidade em 
Libras, possui recursos para deficientes visuais. 
 
2.12 Acolhimento aos ingressantes: Gincana  
Parte do programa de acolhimento da FEFISO, a Gincana dos ingressantes reúne discentes 
do primeiro período diurno e noturno em diversas atividades que promovem a integração e 
colocam esses novos membros da comunidade acadêmica em interação com outros 
discentes, docentes e estrutura da IES.  
A gincana foi no dia 29/02 das 13h30 às 17h30, na unidade Jd. São Paulo, e foi organizada 
pelo grupo "EU FAÇO FEFISO", composto pelos alunos representantes de classe e 
voluntários. 
Durante essas atividades, também são arrecadados donativos que serão posteriormente 
doados a uma instituição de caridade e é realizada a doação de sangue. 
 
2.13 Curso: Arbitragem de Basquetebol 
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Entre fevereiro e maio, fazia parte do planejamento da FEFISO sediar o curso de Oficiais 
de Quadra e Mesa de Basquetebol. Porém, com a suspensão das atividades presenciais 
devido à pandemia da COVID-19, esse curso foi cancelado. 
  
3 MARÇO 
 
3.1 Responsabilidade social: entrega de donativos 
No dia 03, discentes do 1º período e representantes do grupo “Eu faço FEFISO” reuniram-
se para entregar os donativos arrecadados pela gincana dos calouros. Foram arrecadadas 
1000 fraldas geriátricas descartáveis, pelos calouros do diurno e noturno. 
 
3.2 PID: reunião com os responsáveis 
No dia 03, das 19h às 20h, foi realizada uma reunião entre o docente responsável pelo 
Projeto de Iniciação à Docência em Esportes – prof. Kleber Trevisam - e os pais e 
responsáveis do inscritos no PID para este semestre. Na oportunidade, foi feita a 
contextualização do projeto apresentando as origens, proposta e objetivos das atividades 
que são realizadas aos sábados e a relação que existe entre o PID e o Projeto Sementinha 
da ACM. 
Os horários das atividades de acordo com as faixas etárias e a importância de respeitá-los 
para o bom desenvolvimento das práticas também foram destacados. 
 3.3 Responsabilidade social: Doação de sangue 
No dia 04, foi a vez dos ingressantes se engajarem em uma ação de solidariedade: a 
doação de sangue. O Hemonúcleo de Sorocaba recebeu os discentes, acompanhados pelo 
assistente de direção Valentim. 
  
3.4 Internacionalização: retorno de discente 
No dia 07, um discente retornou do intercâmbio no México, onde estava desde a segunda 
quinzena de janeiro. 
 
3.5 Pós-graduação: início de novas turmas 
Este mês também marca o início de novas turmas dos cursos de pós-graduação. Porém, o 
calendário das aulas sofreu alterações devido à suspensão das atividades presenciais 
causadas pela pandemia da COVID-19. 
 
 
3.6 Curso: Maratonas aquáticas e natação para triatletas 
O curso de Biomecânica aplicada à natação foi realizado no dia 15 e contou com a 
participação de 6 pessoas. 
 
3.7 Curso: Biomecânica aplicada à natação 
O curso de Biomecânica aplicada à natação foi realizado no dia 15 e contou com a 
participação de 10 pessoas. 
 
 
3.8 Acampamento 
Em um final de semana, dias 14 e 15 de março, os representantes de sala da FEFISO 
participaram do curso de capacitação de liderança, com ênfase em estudos, 
compartilhamento de aprendizagem, reflexões e o empoderamento jovem de mudar e fazer 
a mudança. 
 
 
3.9 Modernização e readequação do laboratório de avaliação física 
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Em março foi dado início ao projeto de modernização e readequação do laboratório de 
avaliação física, sob coordenação do professor Otávio. 
 
 
3.10 Tecnologia: encontro de Grupo de Estudos com participação via Skype 
No dia 14, o grupo de estudos coordenado pelo professor Dr. Rubens contou com a 
participação via Skype do prof. Dr° Acácio Augusto. 
 
  
3.11 Suspensão das aulas presenciais 
Devido às determinações dos órgãos competentes frente à pandemia do COVID-19, as 
aulas presenciais tiveram presença facultativa entre 16 e 20/03 e foram iniciadas aulas na 
plataforma SAGAH e remotas a partir do dia 23/03. 
 
 
3.12 Curso de inglês: suspensão das aulas presenciais 
Assim como as aulas da graduação, o curso de inglês, a partir do dia 16/03, segue com 
aulas remotas atendendo às determinações dos órgãos competentes. 
 
 
3.13 Curso: Oclusão Vascular em Musculação 
Este curso estava previsto no calendário da IES, porém, com a suspensão das atividades 
presenciais, foi cancelado e será realocado no calendário quando possível. 
 
 
3.14 Curso: Preparatório para concurso 
O curso preparatório para concurso, que tinha como calendário aulas em março, abril e 
maio, teve suas atividades temporariamente suspensas devido à suspensão das atividades 
presenciais causada pela pandemia da COVID-19, mas será retomado assim que possível.   
 
4 ABRIL 
 
4.1 Defesa de Doutorado: professor Otávio 
No dia 08, o professor Otávio defendeu sua tese de doutorado. 
 
 
4.2 Devocional de Páscoa 
No dia 11/04, às 15h foi realizado o Devocional de Páscoa reunindo FEFISO e 
Mantenedora. Com a suspensão de todas as atividades presenciais, a atividade foi 
realizada a distância e coordenada pelo professor Nelson e pelo grupo de Missão Cristã da 
ACM. 
 
 
4.3 Projeto de Nivelamento 
Entre os dias 15/04 e 26/06 discentes da IES podem participar do curso online de Leitura, 
Interpretação e Redação Acadêmica, que é composto por 4 unidades de aprendizagem:  
1. Leitura, análise e interpretação de textos; 
2. Leitura acadêmica; 
3. Leitura, interpretação e análise de textos científicos; 
4. Estratégia de argumentação. 
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4.4 Reunião de Congregação 
No dia 16 foi realizada a reunião de Congregação da FEFISO, utilizando o Hangouts Meet, 
às 15h com o objetivo de discutir e decidir as ações para as próximas semanas uma vez 
que as aulas continuam acontecendo de forma remota. 
 
 
4.5 Reunião do grupo “Eu faço FEFISO” 
No dia 17 foi realizada a reunião do grupo “Eu faço FEFISO”. O objetivo da reunião foi 
atualizar os representantes quanto à programação das aulas remotas para as próximas 
semanas. 
 
 
4.6 Treinamento Docente 
Em abril, a FEFISO, por meio do professor Rubens, promoveu a capacitação dos docentes 
para uso de diversos recursos tecnológicos para as aulas. 
 
 
4.7 Responsabilidade social 
A comunidade acadêmica da FEFISO se reuniu para colaborar com a compra se cestas 
básicas para ajudar os mais necessitados durante a pandemia do COVID-19.  
5 MAIO 
 
5.1Pós-graduação: início de novas turmas 
Em maio, 3 cursos de pós-graduação tiveram novas turmas: Formação Fitness, Musculação 
& Personal e Pedagogia dos esportes. 
 
 
5.2 Reunião de Congregação 
No dia 07/05, às 14h, foi realizada uma nova reunião de Congregação devido à prorrogação 
do prazo da quarentena e consequente suspensão das atividades presenciais. Foi decidida 
a manutenção das aulas remotas e do uso da Plataforma SAGAH durante o mês de maio. 
Além disso, foram iniciadas as discussões acerca dos processos de avaliação. 
 
5.3 Reuniões do grupo “Eu faço FEFISO” 
No dia 08 foi realizada a reunião do grupo “Eu faço FEFISO”. O objetivo da reunião foi 
atualizar os representantes quanto à programação das aulas remotas para as próximas 
semanas. 
Outra reunião foi realizada no dia 15 com objetivo de esclarecer dúvidas sobre o 
agendamento do processo de bolsas de estudo. 
 
 
5.4 Encontro da FEFISO movie: tecnologia, questões culturais e egresssos 
No dia 29 foi realizado o 1º encontro do FEFISO Movie, com a participação de 13 pessoas 
e realizado via Google Meet, destacando o uso da tecnologia nas atividades regulares da 
IES. 
O encontro foi iniciado às 15h55, com a entrada das pessoas na plataforma utilizada e foi 
encerrado às 17h com o envio do questionário de avaliação.  
Com coordenação da egressa Monique Camargo, a discussão envolveu questões culturais 
e teve suporte do assistente de direção Jorge Arcanjo durante sua realização. 
 
5.5 Iniciação Científica: defesa 
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No dia 30 foi realizada uma defesa da pesquisa de Iniciação Científica do PIBIC, vinculado 
ao GEPEF-FEFISO.  
Devido à suspensão das aulas presenciais, a defesa foi realizada de forma remota, com 
transmissão ao vivo pelo You Tube. 
 
 
5.6 Atendimento aos alunos 
Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, a IES mantém sua preocupação com o 
atendimento aos discentes com diversas ações, como contato individual para auxiliar 
durante o período de adaptação às atividades online e aulas remotas, pesquisa de 
satisfação e manutenção do PAE. 
 
6 JUNHO 
 
6.1 CPA: coleta de dados 
No início de junho a CPA iniciou as coletas de dados previstas para o mês: avaliação do 
programa de iniciação científica/prática de pesquisa e a aplicação dos formulários discentes 
avaliam docentes, com a inclusão de perguntas específicas sobre o atendimento da IES no 
momento em que vivemos. 
Os coordenadores dos Grupos de Estudo ficaram responsáveis por encaminhar o link do 
formulário Google Forms para os participantes e os representantes de sala se 
responsabilizaram por compartilhar a arte de divulgação e motivar os alunos a responderem 
as perguntas que estão disponíveis na área do aluno. 
 
 
6.2 Apresentação de TCCs: prática de pesquisa 
Entre os dias 13 e 20/06 foram realizadas as apresentações dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso com a utilização de recursos tecnológicos para a apresentação a distância. 
  
 
6.3 Iniciação Científica: defesas 
Nos dias 18, 20 e 30 de junho foram realizadas novas defesas dos trabalhos de iniciação 
científica do Grupo de Estudos Pedagogia da Educação Física. 
 
 
6.4 Reuniões CPA: participação do grupo “Eu faço FEFISO” e ingressantes 
Como parte dos processos da CPA, foram realizadas diversas reuniões durante o mês de 
junho. A primeira contou com a participação do grupo “Eu faço FEFISO” com o objetivo de 
compartilhar os resultados das coletas em andamento e coletar sugestões. A reunião foi 
realizada a distância devido à suspensão das atividades presenciais. 
Já no dia 22/06, foi realizada a reunião com os alunos ingressantes, com o objetivo de 
apresentar a CPA e esclarecer dúvidas. Foram duas reuniões, uma no período da manhã 
e outra para os alunos do noturno. 
  
6.5 Pós-graduação: Educação Física Escolar 
Em junho, houve início de mais uma turma de pós-graduação em Educação Física Escolar. 
 
6.6 Curso preparatório para o concurso 
O curso preparatório para concurso foi retomado com aulas remotas. 
 
6.7 Grupo de Estudos em Exercícios Físicos na Terceira Idade 
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O dia 27 marcou o último encontro do GEEFTI, no primeiro semestre de 2020, com 15 horas 
de atividades que incluíram a participação de discentes e egressos. 
 
6.8 Reunião de encerramento de semestre 
No dia 30 foi realizada a reunião de encerramento do semestre, com participação de 
docentes, corpo técnico-administrativo e discentes. A reunião foi realizada a distância via 
Google Meet. 
 
6.9 Festa Junina FEFISO 
No dia 30 foi realizada a festa junina da FEFISO a distância, que contou com a organização 
dos docentes Íris e Jorge e discentes. A transmissão foi feita via You Tube. 
 
6.10 Outros destaques 
O primeiro semestre também foi marcado pelo engajamento dos docentes em ações de 
responsabilidade social contra o racismo e de auxílio à mobilidade urbana de discentes, por 
meio do projeto do professor Fábio Gianolla, que restaura bicicletas doadas e as direciona 
aos discentes que precisam do transporte para trabalho ou estudo. 
 
  
6.11 Infraestrutura 
O primeiro semestre de 2020 também foi marcado pela reforma e renovação das quadras, 
oferecendo, assim, espaços com mais qualidade para as aulas práticas. 
6.12 PED 
Os estagiários que acompanharam o docente Rubens nas disciplinas Lutas e Pedagogia 
dos Esportes 2 concluíram sua participação no programa.  
 
7JULHO 
 
7.1 Infraestrutura tecnológica 
Durante o mês de julho, o Departamento de TI preparou toda a infraestrutura tecnológica 
para a implantação do Google Sala de Aula, que será utilizado no segundo semestre em 
todas as disciplinas da graduação, criou novos e-mails institucionais para todo o corpo 
docente, discente e técnico-administrativo para acesso à plataforma. 
 
 
8 AGOSTO 
 
8.1 Jornada Pedagógica: treinamento Google Classroom 
No dia 01 foi realizada a Jornada Pedagógica com ênfase no uso da tecnologia e nos 
recursos disponíveis no Google Classroom. 
 
 
8.2 Reunião do grupo “Eu faço FEFISO” 
No dia 7 foi realizada a reunião do grupo “Eu faço FEFISO”. O objetivo da reunião foi 
informar sobre o início do semestre, com e-mails institucionais a todos os alunos, uso do 
Google Classroom e aulas remotas. 
 
 
8.3 Reunião de Congregação 
No dia 08, às 9h, foi realizada a Reunião de Congregação da IES com a presença de 
docentes, discentes e representante do corpo técnico-administrativo. Esse encontro foi 
realizado via Google Meet. 
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8.4 Aula inaugural 
A aula inaugural do semestre proferida pelo diretor Maurício Massari foi realizada no dia 
10, via Google Meet, com orientações sobre o e-mail da FEFISO, uso do Google Sala de 
Aula e as boas-vindas. 
No período diurno, a aula teve início às 7h30min e no período noturno às 19h e contou com 
a participação de discentes e docentes. 
 
 
8.5 Reunião CPA 
No dia 20 foi realizada a reunião da CPA, com o planejamento do semestre e definições de 
estratégias adequadas ao momento, prevendo atividades remotas de sensibilização e 
coleta de dados. 
 
  
9 SETEMBRO 
 
9.1 Responsabilidade social: doação de sangue 
No dia 02, discentes, acompanhados pelo assistente de direção, professor Valentim, 
realizaram a doação de sangue. 
  
9.2 Produção Discente 
O mês de setembro também registrou a produtividade discente com publicações e um 
trabalho aprovado para apresentação em evento. 
 
 
9.3 Término do curso preparatório para concurso 
O dia 19 marcou o término do curso preparatório para concurso, que contou com 53 
participantes entre alunos da graduação e da pós-graduação, egressos e membros da 
comunidade externa. 
 
 
9.4 Comunicação com a comunidade externa: palestra sobre carreira 
No dia 17/09, o diretor da IES Maurício Massari e o assistente de direção Jorge Arcanjo 
participaram de uma palestra virtual com alunos do Ensino Médio e da EJA. O tema foi a 
carreira em Educação Física e as formas de ingresso na FEFISO. 
 
 
9.5 Curso de nivelamento 
No dia 28 teve início o curso de nivelamento de Língua Portuguesa oferecido aos 
ingressantes do segundo semestre. Com o tema Leitura e Interpretação de Textos, o curso 
apresenta diversas técnicas de estudo e leitura. 
 
9.6 FEFISO movie 
No dia 25 foi realizado o FEFISO Movie. 
 
9.7 Eventos: abertura para inscrição de trabalhos no Congresso Internacional de Educação, 
Exercício Físico e Saúde 
 
Em setembro foram abertas as inscrições para o 1º Congresso Internacional em Educação, 
Exercício Físico e Saúde – FEFISO, 7º Encontro Científico De Educação Física da FEFISO 
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– ECEF e XXIII Mostra Anual de Produção Acadêmica – MAPA, que será realizado entre 
os dias 20 a 21 de novembro de 2020.  
 
  
10 OUTUBRO 
 
10.1 Produtividade: discentes e docentes 
Diversos discentes e docentes participaram do 43º Simpósio Internacional de Ciências do 
Esporte, realizado online entre os dias 01 e 03. 
  
10.2 Curso: avaliação e prescrição de exercícios físicos nas cardiopatias 
Nos dias 03 e 10 foi realizado o curso Avaliação e prescrição de exercícios físicos nas 
cardiopatias, que totalizou 28 participantes entre discentes, egressos e membros da 
comunidade externa. 
 
10.3 CPA 
Em outubro, além da reunião mensal da CPA, outras ações foram realizadas: reuniões com 
ingressantes, representantes de sala e Semana CPA, com início da coleta de dados com 
discentes no segundo semestre. 
   
 
 
11 NOVEMBRO 
 
11.1 Curso: Multinatação 
Nos dias 08 e 09 foi realizado o curso de Multinatação, que contou com 9 participantes, 
entre discentes, egressos e membros da comunidade externa. 
 
11.2 Defesa de doutorado: professor Marco Aurélio 
No dia 19, o professor Marco Aurélio defendeu sua tese de doutorado.  
 
 
11.3 1º CEF / XXIII MAPA / 7º ECEF 
Nos dias 20 e 21, foi realizado o evento anual da IES, que demonstra o compromisso da 
FEFISO com o conhecimento científico. 
Devido à suspensão das atividades presenciais, o 1º Congresso Internacional em 
Educação, Exercício Físico e Saúde - FEFISO (7º Encontro Científico de Educação Física 
da FEFISO – ECEF e XXIII Mostra Anual de Produção Acadêmica - MAPA) foi realizado 
online e incluiu apresentações orais e mesas-redondas. 
 
  
11.4 Reunião CPA 
No dia 26 foi realizada a reunião mensal da CPA. O objetivo foi monitorar a coleta de dados 
referentes à infraestrutura e docentes, além de programar as demais coletas a serem 
realizadas. 
 
 
11.5 Corpo e Cultura 
O evento Corpo e Cultura do segundo semestre de 2020 foi gravado e editado. Os 
estudantes enviaram os vídeos e o setor de marketing realizou a edição do vídeo que foi 
lançado no dia 05/12, às 8h no Youtube . 
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11.6 Visita MEC – autorização de curso 
De 18 a 21 de novembro, a FEFISO recebeu a Comissão de avaliação para autorização do 
curso de Licenciatura em Educação Física a distância. Após a comprovação das 
informações, entrevistas e visitas às instalações o curso foi autorizado com a nota 4,47 o 
que reflete a um conceito 4.   
 
12 DEZEMBRO 
 
12.1 Participação docente em evento e internacionalização 
Entre os dias 2 e 3 de dezembro foi realizada a “XVIII Reunión Anual de la Red de Activida 
Física de las Americas”, que contou com o docente e diretor da IES Dr. Maurício Massari, 
com a apresentação sobre a Coalizão das ACMs Universitárias. 
12.2 Prática de pesquisa: apresentação dos TCCs 
No início do mês de dezembro, discentes do 7º período apresentaram seus Trabalhos de 
Conclusão de Curso para as bancas de avaliação. Devido à suspensão das atividades 
presenciais, as apresentações foram realizadas de modo remoto, via Google Meet. 
 
12.3 Devocional de formatura 
No dia 05, foi realizado o Devocional de Formatura da IES. 
  
12.4 Curso: Habilidades Motoras Aquáticas 
No dia 06 foi realizado o curso Habilidades Motoras Aquáticas, que contou com a 
participação de 23 alunos, entre 17 egressos da FEFISO. 
 
12.5 Evento: 2o Campeonato Universitário Bodybuilding & Fitness FEFISO 
No dia 12, foi realizado o II Campeonato Universitário Bodybuilding & Fitness FEFISO/ACM. 
Além das atividades do campeonato, os grupos de pesquisa também envolvem os 
discentes em coletas de dados para pesquisas. O evento também contou com a 
participação especial de alguns egressos. 
 
 12.6 Visita  
Entre os dias 16 e 19 de dezembro a FEFISO recebeu a visita do INEP/MEC para o 
Credenciamento EaD. A visita transcorreu tranquilamente e a IES foi credenciada com a 
nota máxima (cinco).  
 
12.7 Reunião de Congregação 
No dia 23 foi realizada a Reunião de Congregação, que encerrou o segundo semestre de 
2020. A reunião foi realizada via Google Meet. 
  
12.8 Reunião do Grupo Eu faço FEFISO 
No dia 23 foi realizada a Reunião do grupo Eu Faço FEFISO. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Maurício Massari 
Diretor da FEFISO/ACM 
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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Assistente Social: Marta Trombine 
Profissional de Educação Física Responsável: Sandra Oliveira 
Coordenadora: Michelle Ferreira 
 
 
PROJETO SEMENTINHA 
Este ano, foi um ano marcado pela pandemia do corona vírus, que nos obrigou a parar o 
atendimento das crianças, desde de março, período em que a pandemia se instalou no 
Brasil, por uma questão de segurança pública.  
Para que pudéssemos de alguma maneira ajudar as famílias,  
Buscamos ajuda nas instituições de Sorocaba, para que pelo menos pudéssemos oferecer 
alguma alimentação para eles.  
 
Dentro deste período conseguimos firmar uma parceria com o Mesa Brasil, projeto do SESC 
Sorocaba, que oferece doações de hortifrúti semanalmente, assim como outros materiais 
de apoio, como: máscaras, álcool gel, alimentos não perecíveis etc. Também recebemos 
no primeiro mês 1 cesta básica para cada família.  
Conseguimos também fazer a inscrição, de 23 famílias para o recebimento de 2 meses de 
cestas básicas pelo CMDCA – prefeitura de Sorocaba.  
ATIVIDADES 
Neste período, desafiamos as crianças a realizarem alguns trabalhos em casa, para que 
pudéssemos manter um vínculo com eles. A cada desafio, os mesmos deveriam nos enviar 
fotos e/ou vídeos para que pudéssemos computar a “presença” de cada aluno. Os desafios 
eram educativos e pensando de forma sustentável, como: realizar jogos com recicláveis, 
organizar a limpeza de um ambiente na rua onde morava, bairro, casa, etc., entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
Via nota Fiscal Paulista. 
Mais de 12.000 notas lançadas pelo Corpo de Líderes – Voluntários e Colaboradores da 
ACM, totalizando uma arrecadação de: 
TOTAL = 13.038,21 (consideramos que as compras da ACM também seguem para essa 
transferência). 
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CAMPANHAS 
Em novembro de 2020, fizemos uma campanha de arrecadação interna com os associados, 
que arrecadou alimentos não perecíveis, brinquedos e panetones/ chocotones, para que 
pudéssemos entregar uma cesta de Natal para as famílias.   
Recebemos também, 3 bicicletas do Evandro garage Bikes, para que pudéssemos sortear 
entre as crianças.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ARRECADADO EM CAPTAÇÕES 
Recursos (doações) para o Projeto Sementinha 
Período pandemia – 2020  
R$ 45.428,15  
 
Total de valor captado  
· Em doações = R$ 45.428,15 
· Via NF Paulista = R$ 13.038,21 
                    Total: R$ 58.466,36 
 
 
 
 

Michelle Ferreira 
Coordenadora 
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OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO 
Durante o ano de 2020 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas: 

 Demolição da quadra de tênis, retirada de entulho e terraplanagem para construção de 

novas quadras esportivas; 

 Reformado espaço para uso como refeitório para funcionários; 

 Pintura interna e externas das ferragens da piscina 1 e 2; 

 Pintura da escada de saída de emergência do salão social; 

 Pintura interna do salão social; 

 Pintura do piso da quadra 1 e 2; 

 Demolição da escada de alvenaria no corredor de entrada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deivid Blézins de Araújo 
Gerente 

 

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO 
 

Durante o ano de 2020 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas: 
 
 Pintura das salas de aula da FEFISO; 

 Instalação de azulejos no vestiário feminino; 

 Pintura dos vidros da galeria da quadra A; 

 Pintura das quadras A, B, C e D. 
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Deivid Blézins de Araújo 

Gerente 
 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Durante o ano de 2020 realizamos projetos de tecnologia tendo como destaques: 
 

 Novo portal do associado da ACM; 

 Envio e avaliação de TCC pelo portal do aluno/professor para FEFISO; 

 Desenvolvido agendamento para atendimento financeiro e assinatura de contrato 
de bolsa para FEFISO; 

 Integração do vestibular com o serviço de vestibular online para FEFISO; 

 Mudança dos e-mails da FEFISO e ACM para o Google G-Suíte; 

 Criação de e-mails institucionais para alunos da FEFISO usando o Google G-Suíte; 

 Integração sistema académico FEFISO e Google G-Suíte; 

 Adequação para uso do Google Classroom para aulas on-line; 

 Desenvolvido sistema de agendamento de atividades ACM; 

 Adequado site para agendamento de atividades no portal do associado; 

 Adequações LGPD nos sites; 

 Mudança do sistema de controle de associados adequando a forma de vencimento 
de mensalidades do condicionamento físico; 

 Adequação e preparação da estrutura de T.I. e sistemas para unidade Zona Leste; 

 Adaptação do site da FEFISO para deficientes visuais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Desenvolvido sistema de                              Novo portal do associado da ACM 
agendamento de atividades ACM 
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Adaptação do site da FEFISO para deficientes visuais 
 
 
 
 
 

Deivid Blézins de Araújo 
Gerente 

 

Relatório de Recursos Humanos 
 
Treinamentos:  
FEFISO: Auxílio para Estudos,Curso Atividades Físicas em Oncologia, Formação em Bike 
Fit e Participação Sorum Ensino Superior. 
Certificação Contábil: ITG 2002, Portaria Normativa MEC e CEBAS. 
Workshop de Fitness: Departamento Programa Geral. 
Representações e Convenções Diretoria: Secretaria Geral. 
 
 
Esse gráfico abaixo informa o valor de investimento em treinamento por departamento 
                      

 
 
 
Ano pandêmico 2020 – COVID 19- Processos RH 
14/03/2020 começou-se os rumores sobre a pandemia no estado de São Paulo. 
21/03/2020 Doria decreta estado de calamidade pública em SP a partir de sábado para frear 
avanço do coronavírus. Decreto será publicado no Diário Oficial de sábado (21). Medida 
também foi adotada pelo prefeita Jaqueline Coutinho para a cidade de Sorocaba. 

 -
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020: Dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.  
I - o teletrabalho; 
II - a antecipação de férias individuais; 
III - a concessão de férias coletivas; 
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;         
V - o banco de horas; 
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 
 
Ações tomadas 
21/03 a 23/03 - Dispensamos todos os funcionários para ficar em casa. 
24/03 a 07/04/2020 - Férias Coletivas de 15 dias  
03/04/2020 - Avisamos a todos sobre a antecipação dos feriados (21/04) (01/05) e (15/08) 
10/04/2020 - Avisamos a todos sobre a antecipação dos feriados (09/07) (07/09) e (20/11)                        
E nesse momento fizemos banco de Horas Negativo. (18 meses para compensar depois que 
terminar o estado de calamidade pública 31/12/2020). 
Reduções de jornada e suspensão do contrato de trabalho são alternativas 
incentivadas. Confira abaixo as perguntas e respostas mais frequentes sobre a Medida 
Provisória n.º 936, de 1º de abril de 2020.  
 
 
1) Esta medida provisória trata especificamente de que? 
Esta MP cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda decorrente 
do coronavírus (covid-19).  
2) Qual objetivo do Programa? 
 - Preservar emprego e renda;  
 - Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e   
 - Reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública.  
3) Quais as medidas deste programa? 
 - Pagamento de um benefício emergencial,   
 - Redução proporcional de jornada e salário;  
 - Suspensão temporária do contrato de trabalho 
 
Ações tomadas 
23/04 a 21/06/2020 SUSPENSÃO 
23/04 a 21/07/2020 REDUÇÃO DE CARGA HORARIA 
18/06/2020- Comunicamos que aguardávamos sancionar a MP 936 
26/06/2020- Nada desse processo finalizar, tivemos que fazer a única opção que tínhamos, 
REDUÇÃO de CH. de 22/06 à 21/07/2020. 
 
Em Julho/2020- Fizemos um bate papo com a equipe do Programa Geral, para definir os 
protocolos de segurança para o retorno dos atendimentos ao associados.  
 
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. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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        65 Candidatos entrevistados                                                   34 Contratados 

 
 
 
 
 
 
                Tipos de Demissões                                                Admissões x Demissões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Estatísticos  
2019- 181 Funcionários e 49 Estagiários e 06 Jovem Aprendiz = 236 
2020- 177 Funcionários e 12 Estagiários e 04 Jovem Aprendiz = 193 
 
Nosso Quadro de funcionários e estagiários referente GENERO  
2019 
Total Masculino .......: 97 funcionários + 20 estagiários = 117 
Total Feminino ........:  84 funcionários + 29 estagiários + 06 aprendizes = 119 
Total da Seleção ......:  181+49+6 = 236 
 
2020 
Total Masculino .......:    97 funcionários + 04 estagiários = 101 
Total Feminino ........:     80 funcionários + 08 estagiários+ 04 aprendizes= 92 
Total da Seleção ......:  181+ 12 = 193 
 
Cargos de Liderança  
Total Masculino .......:  08  
Total Feminino ........:   07 
 
 
 
 

Marcia Aparecida Ferreira Rey 
Recursos Humanos 

52%
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1
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  
 

As atividades deste setor durante o ano de 2020 estiveram voltadas para atender as 
necessidades dos Departamentos da ACM, FEFISO, Unidade Centro, Unidade Jardim São 
Paulo, Unidade Votorantim e Acampamento, 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). 
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 e 
vídeos institucionais (mais de 700 vídeos de atividades) e Lives 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 2021 
 

 
A Secretaria Geral no ano de 2021, dará suporte aos demais executivos e coordenadores a fim de 
colocar em prática os planos de ação que completam este documento, de acordo com a aprovação 
da Diretoria da ACM de Sorocaba. 
As prioridades são as obras de expansão na Unidade Jardim São Paulo, Intercâmbios de Mútua 
Cooperação possibilitando treinamento de profissionais e voluntários. Além do trabalho de 
Desenvolvimento Social que estamos mantendo as 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 2021. 
Neste ano, mesmo com a difícil realidade imposta pela pandemia de COVID – 19, procuraremos 
atender aos associados com a melhor qualidade de serviços que nos for possível dentro dos 
protocolos de segurança.  
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ORÇAMENTO 2020 2021 

RECEITAS 18.383.065,00 16.031.004,00 

    

         MENSALIDADES 11.325.900,00 10.574.796,00 

MENSALIDADES - ACM 10.176.252,00 9.427.416,00 

MENSALIDADES - ESTUDANTE 3.144,00 1.488,00 

CONDICIONAMENTO FÍSICO 808.884,00 800.016,00 

CESSÃO DE ÁREA (ACAMPAMENTO) 430.788,00 438.972,00 

TAXAS DE OBRAS (ACAMPAMENTO) 83.544,00 86.928,00 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - MENSALIDADES -176.712,00 -180.024,00 

    

         JOIAS 715.800,00 332.316,00 

JOIAS 736.860,00 336.600,00 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - JOIAS -21.060,00 -4.284,00 

    

         EXAMES MÉDICOS 154.008,00 110.016,00 

EXAMES MÉDICOS 154.008,00 110.016,00 

    

         TERMAS 30.000,00 20.004,00 

TERMAS 30.000,00 20.004,00 

    

         CURSOS 98.436,00 61.404,00 

CURSOS DIVERSOS 92.568,00                 60.000,00 

CURSOS FEFISO 6.048,00 1.404,00 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS – CURSOS -180,00 0,00 

    

         RECEITAS DE TAXAS 139.608,00 101.652,00 

    TAXAS DE CARTEIRINHAS 95.460,00 60.000,00 

    TAXAS DE VISITANTES 2.976,00 1.116,00 

    TERMO COMPROMISSO CESSÃO ÁREA 21.588,00 25.860,00 

    TAXAS DIVERSAS FEFISO 19.584,00 14.676,00 

    

         RECEITAS DE EVENTOS 586.488,00 136.308,00 

    ACAMPAMENTOS 393.000,00 80.004,00 

    ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES 150.456,00 50.016,00 

    TORNEIOS ESPORTIVOS 51.180,00 10.008,00 

    (-) DESCONTOS CONCEDIDOS - EVENTOS -8.148,00 -3.720,00 

    

         RECEITAS DE TERMOS DE PARCERIAS 0,00 0,00 

TERMO DE COMPROMISSO PREFEITURA - VÔLEI 80.000,00 0,00 

 (-) APLICAÇÃO TERMO DE COMP. PREF. VÕLEI -80.000,00 0,00 

   

         OUTRAS RECEITAS 160.717,00 106.260,00 

ALUGUEL 135.312,00 116.172,00 

DIVERSOS 23.568,00 14.340,00 

SOBRAS DISTRIBUÍDAS DA COOPERATIVA 1.837,00 2.712,00 

    (-) DESCONTOS CONCEDIDOS – OUTRAS RECEITAS 0,00 -26.964,00 
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         MENSALIDADES - FEFISO 6.398.304,00 6.560.880,00 

MENSALIDADES FEFISO (PAGANTES) 4.865.688,00 4.633.896,00 

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (100%) 782.004,00 870.216,00 

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (50%) 159.996,00 244.896,00 

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (100%) 780.000,00 1.120.044,00 

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (50%) 180.000,00 165.912,00 

MENSAL.REV.BLS.EST.CONC.FUNC. (100 %) 39.996,00 36.516,00 

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (100%) 99.000,00 106.860,00 

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (50%) 105.000,00 138.108,00 

MENSAL.REV.BLS.EST.CONCEDIDAS (DEMAIS %) 33.000,00 20.136,00 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - FEFISO -613.908,00 -714.024,00 

(-) DEVOLUÇÕES – FEFISO 0,00 -8.700,00 

(-) CANCELAMENTOS - FEFISO -32.472,00 -52.980,00 

      

         BOLSAS DE ESTUDOS - CEBAS -1.902.000,00 -2.401.068,00 

               (-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (100%) -782.004,00 -870.216,00 

               (-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (50%) -159.996,00 -244.896,00 

               (-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (100%) -780.000,00 -1.120.044,00 

               (-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (50%) -180.000,00 -165.912,00 

    

         BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS -276.996,00 -301.620,00 

               (-) BOLSAS DE EST. CONCED. FUNC. (100%) -39.996,00 -36.516,00 

                (-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (100%) -99.000,00 -106.860,00 

                (-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (50%) -105.000,00 -138.108,00 

                (-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (DEMAIS%) -33.000,00 -20.136,00 

    

         MENSALIDADES PÓS - GRADUAÇÃO 392.316,00 379.416,00 

                MENSAL. PÓS-GRADUAÇÃO (PAGANTES) 498.744,00 498.360,00 

                MENSAL. PÓS-GRAD.REVERT.FUNC.DEP. (100%) 11.700,00 10.320,00 

                MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC.(100%) 5.880,00 0,00 

                MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC. (DEMAIS %) 2.148,00 1.056,00 

                (-) DESCONTOS CONCEDIDOS - PÓS-GRADUAÇÃO -116.160,00 -120.000,00 

                (-) CANCELAMENTOS - PÓS-GRADUAÇÃO -9.996,00 -10.320,00 

      

         BOLSAS DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO -19.728,00 -11.376,00 

(-) BLS. EST. PÓS-GR. FUNC.DEP. (100%) -11.700,00 -10.320,00 

(-) BLS. EST. PÓS-GR.  CONCEDIDAS (100%) -5.880,00 0,00 

(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (Demais%) -2.148,00 -1.056,00 

    

         CURSOS DE EXTENSÃO 99.324,00 49.656,00 

CURSOS DE EXTENSÃO 109.440,00 50.004,00 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - CURSOS DE EXTENSÃO -10.116,00 -348,00 

  
          CURSOS EXTRACURRICULARES 

  
210.516,00 

  
              140.016,00 

CURSO - ENGLISH YMCA 169.992,00 143.604,00 

MATERIAL DIDÁTICO 47.520,00 0,00 

(-) CANCELAMENTOS - CURSOS EXTRACUR. -6.996,00 -3.588,00 
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         CONCURSO VESTIBULAR 17.844,00 4.308,00 

INSCRIÇÕES VESTIBULAR 17.844,00 4.308,00 

    

       RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DONATIVOS     

         SUBVENÇÕES E DONATIVOS 57.084,00 30.936,00 

SUBVENÇÕES E DONATIVOS - N.F. PAULISTA 57.084,00 30.936,00 

   

       RECEITAS FINANCEIRAS   

         JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS 47.424,00 38.808,00 

 DESCONTOS OBTIDOS 408,00 0,00 

 JUROS E MULTAS 46.620,00 38.376,00 

 CORREÇÕES MONETÁRIAS 396,00 432,00 

    

         RENDIMENTOS 148.020,00 98.292,00 

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 119.148,00 84.660,00 

RENDIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS 28.872,00 13.632,00 

     

      

 



ORÇAMENTO 2020 2021 

DESPESAS 18.138.768,00 15.932.126,00 

    

DESPESAS COM PESSOAL 7.701.984,00 7.578.444,00 

 SALÁRIOS 7.632.168,00 7.508.412,00 

 FÉRIAS 9.576,00 14.844,00 

 13º SALÁRIO 216,00 - 

  RESCISÕES 60.024,00 55.188,00 

    

ENCARGOS SOCIAIS 822.648,00 794.400,00 

   F.GT.S. 822.648,00 794.400,00 

    

PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 1.536.516,00 1.578.048,00 

                  PROVISÃO DE FÉRIAS 855.408,00 849.780,00 

                  PROVISÃO 13º SALÁRIO 648.924,00 649.872,00 

                  PROVISÃO F.G.T.S. S/ FÉRIAS 32.184,00 78.396,00 

    

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA 10.752,00 202.992,00 

                  PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA 10.752,00 202.992,00 

     

DESPESAS DIVERSAS C/ PESSOAL 433.536,00 370.308,00 

   ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS 2.892,00 1.476,00 

   ASSISTÊNCIA MÉDICA 115.440,00 131.580,00 

   AUXÍLIO PARA ESTUDOS 33.888,00 21.864,00 

   CESTAS BÁSICAS 47.376,00 51.228,00 

   CRECHE 3.600,00 3.600,00 

   CURSOS E TREINAMENTOS 29.328,00 3.816,00 

   OUTRAS DESPESAS P/ CURSOS E TREINAMENTOS 16.128,00 960,00 

   SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS 23.376,00 26.460,00 

   TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL 540,00 240,00 

   VALE TRANSPORTE 139.788,00 125.892,00 

   VESTUÁRIOS / UNIFORMES 21.180,00 3.192,00 

    

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 18.816,00 12.480,00 

  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 4.776,00 4.860,00 

  DESPESA COM VIAGENS 5.112,00 1.344,00 

  EQUIPAMENTOS / MATERIAIS DE PROTEÇÃO 8.928,00 6.276,00 

   

           DESPESAS COM APRENDIZ 60.192,00 71.412,00 

  SALÁRIOS - APRENDIZ 48.756,00 55.716,00 

F.G.T.S. - APRENDIZ 948,00 1.152,00 

PROVISÃO DE FÉRIAS - APRENDIZ 5.376,00 8.448,00 

PROVISÃO 13º SALÁRIO - APRENDIZ 4.104,00 5.460,00 

PROVISÃO F.G.T.S. s/ FÉRIAS - APRENDIZ 84,00 180,00 

VALE TRANSPORTE - APRENDIZ 924,00 456,00 

   

DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 727.680,00 368.940,00 

  ESTAGIÁRIOS 610.884,00 248.820,00 

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F. 116.796,00 120.120,00 

  
 

  



   

     DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS    

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.034.120,00 1.439.748,00 

  ÁGUA 460.176,00 300.288,00 

  ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - 1.116,00 

  ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - 34.008,00 

  ALUGUÉIS DIVERSOS 12.552,00                   5.760,00 

  ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS, OUTROS 14.448,00 10.524,00 

  CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES 5.292,00 3.024,00 

  CORREIOS 4.488,00 4.224,00 

  CUSTAS PROCESSUAIS 34.980,00 26.352,00 

  ENERGIA ELÉTRICA 644.880,00 475.656,00 

  FRETES 2.772,00 108,00 

  GÁS 654.216,00 447.384,00 

  GENÊROS ALIMENTÍCIOS 19.416,00 3.816,00 

  LICENÇAS 1.428,00 2.784,00 

  REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES 44.436,00 5.148,00 

  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 51.036,00 54.240,00 

  SEGURANÇA 14.844,00 11.328,00 

  TELEFONE 24.612,00 25.260,00 

  VEÍCULOS 35.184,00 23.448,00 

  VIAGENS E ESTADIA 9.360,00 5.280,00 

    

DESPESAS COM MATERIAIS 334.848,00 192.936,00 

  MATERIAIS DE CONSUMO 11.772,00 5.736,00 

  MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 38.988,00 6.612,00 

  MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 124.488,00 87.840,00 

  MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO 21.300,00 5.208,00 

  MATERIAIS ELÉTRICO / ELETRON. / HIDRÁULICO 30.024,00 16.932,00 

  MATERIAIS ESPORTIVOS 33.336,00 12.564,00 

  MATERIAIS PEDAGÓCICOS / RECREATIVOS 1.452,00 408,00 

  MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS 780,00 96,00 

  MATERIAIS E SUPRIM. DE INFORMÁTICA 72.708,00 57.540,00 

    

DESPESAS COM CURSOS 138.408,00 33.996,00 

    CURSOS DE EXTENSÃO 25.620,00 5.004,00 

    CURSOS EXTRACURRICULARES 60.540,00 7.428,00 

    DIPLOMAS 52.248,00 21.564,00 

    

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO 572.436,00 414.714,00 

 MANUT. DE EDIFÍCIOS / INSTALAÇÕES 143.592,00 96.576,00 

 MANUT. DE EQUIPAMENTOS DO COND. FÍSICO 32.952,00 13.164,00 

 MANUT. DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS 261.768,00 180.444,00 

 MANUT. DE PISCINAS 112.248,00 106.068,00 

 MANUT. DE VEÍCULOS 18.972,00 16.632,00 

 PRODUTOS QUÍMICOS 2.904,00 1.830,00 

   

SERVIÇOS DE TERCEIROS  730.620,00 543.156,00 

     HONORÁRIOS 139.800,00               140.868,00 

     MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 208.596,00 193.788,00 

     PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. 382.224,00 208.500,00 

     



   

DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR 32.892,00 6.624,00 

 MÁQUINAS E EQUIP. / MÓVEIS E UTENSÍLIOS 32.892,00 6.624,00 

    

DESPESA COM SEGUROS 57.096,00 52.548,00 

 SEGURO DE AUTOMÓVEIS 19.116,00 16.944,00 

 SEGURO PATRIMONIAL 24.624,00 22.212,00 

 SEGURO DE VIDA - ALUNOS FEFISO 13.356,00 13.392,00 

    

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 116.220,00 91.824,00 

 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 16.440,00 13.344,00 

 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 99.780,00 78.480,00 

    

 IMPOSTOS E TAXAS 214.152,00 120.384,00 

                DIREITOS AUTORAIS 27.372,00 17.616,00 

                FILIAÇÕES 101.040,00 62.640,00 

                I.P.T.U. 4.032,00 3.516,00 

                TAXAS DE EXPEDIENTE 408,00 228,00 

                TAXAS MUNICIPAIS 38.124,00 29.688,00 

                OUTRAS TAXAS / ANUIDADES 43.176,00 6.696,00 

    

DESPESAS COM EVENTOS 231.312,00 54.864,00 

    ACAMPAMENTOS 80.820,00 36.456,00 

    ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES 92.040,00 17.256,00 

    TORNEIOS ESPORTIVOS 58.452,00 1.152,00 

    

 DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 1.514.520,00 1.516.128,00 

                DEPRECIAÇÃO 1.498.536,00 1.506.480,00 

                AMORTIZAÇÃO 15.984,00 9.648,00 

    

 PROVISÕES FEFISO 18.660,00 65.000,00 

    PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. FEFISO 9.000,00 50.000,00 

    PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. PÓS-GRAD. 9.660,00 15.000,00 

   

     DESPESAS DIVERSAS   

 OUTRAS DESPESAS  106.560,00 34.128,00 

    DIVERSOS 9.204,00 1.464,00 

    INTERCÂMBIOS  45.108,00 5.328,00 

   PRESENTES E BRINDES 15.312,00 20.820,00 

   PERDAS 36.288,00 6.180,00 

   TERMAS 648,00 336,00 

    

 DESPESAS FINANCEIRAS 724.800,00 389.052,00 

                  DESPESAS BANCÁRIAS 129.024,00 143.088,00 

                  DESPESAS C/ JUROS E MULTAS S/ EMPR. E FINANC. 488.928,00 197.484,00 

                  TAXAS DO CARTÃO DE CRÉDITO                   106.848,00 48.480,00 
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PROGRAMA GERAL  
 
ESPORTES: 

 Aprimorar os métodos esportivos e mensurar os resultados obtidos; 

 Melhorar o entendimento interno (funcionários) do que é o esporte na ACM 
Sorocaba; 

 Intensificar os estudos: treinamentos, cursos, oficinas e cursos de pós-graduação. 

 Disseminar para os associados e não associados a Missão (conceito) dos esportes 
na ACM Sorocaba. 
 

 
FITNESS: 

 Intensificar os estudos: treinamentos, cursos, oficinas e cursos de pós-graduação; 

 Implantação de uma nova modalidade nas Unidades – Studio de Pilates com 
Aparelhos. 

 
 
AQUATICO: 

 Implantar e aprimorar o método FEFISO/ACM de Natação e Hidroginástica; 

 Organizar eventos internos de natação (sem aglomeração), para o público infantil e 
adulto; 

 Incentivar nossos Profissionais e Estagiários a participação de grupos de estudos da 
FEFISO para elaboração de pesquisas de natação e hidroginástica; 

 Preparar uma nova grade de atividades para a nova piscina que será construída na 
Unidade.  
 

 
 
CONDICIONAMENTO FÍSICO: 

 Criar um modelo padronizado de treinamento resistido eficaz para todos os grupos, 
com acompanhamento de resultados e retorno para o associado.  

 Planejar a atualização e modernização dos aparelhos das nossas salas de 
musculação das Unidades Centro, Jd. São Paulo para 2021 

 Manter o treinamento de corrida nas Unidades (indoor e na Pista Atletismo) como 
uma atividade em potencial, paralelo ao trabalho de condicionamento físico.  

 Treinar profissionais para retomada do serviço de avaliação física nas unidades 

 Retomada dos treinos externos de corrida, buscando estratégias que evitem a 
aglomeração. 
 

ACAMPAMENTO: 

 Criar um novo Plano de divulgação para Acampamentos Educativos e Temáticos, 
visando a temporada de Janeiro e Julho de 2022  

 Expandir os Acampamentos para grupos externos como: escolas, grupos familiares, 
igrejas, empresas e eventos para 2021 

 Potencializar o número de participantes nas férias da ACM e no Acampamento para 
o público infantil e jovem nas temporadas de Janeiro e Julho de 2022 

 Manter a capacitação de monitores de acampamentos em um novo formato para 
melhorar a qualidade dos nossos profissionais e consequentemente dos nossos 
serviços ao público interno e externo. 
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LIDERANÇA JUVENIL: 

 Promover o Desenvolvimento de lideranças Juvenis através do Curso de Formação 
de Líderes : YMCA Pré-Lideres, YMCA Líderes para Jovens e Adultos.  

 Fortalecer o grupo do Corpo de Líderes Voluntários nas atividades especiais da ACM 
 
MISSÃO CRISTA: 

 Manter os estudos de Missão Cristã para todos os profissionais e estagiários da ACM 
Sorocaba e Votorantim 

 Participar dos eventos nacionais e internacionais da rede de missão cristã de 
maneira virtual. 

 
BALLET: 

 Proporcionar novos horários alternativos para o ballet adulto  

 Criar novas modalidades dentro do ballet para diversas faixas etárias 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Elidio 
Secretário Executivo 

Programa Geral 
 
 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM SOROCABA 
 

AÇÕES PLANEJADAS EM 2020 EFETUADA/NÃO EFETUADA 

 JIEF  NÃO EFETUADA 

 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. 

EFETUADO (ONLINE) 

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

NÃO EFETUADO 

 Realização de 20 cursos de extensão durante o ano; EFETUADOS 7 CURSOS 

 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 

NÃO EFETUADO 

 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); 

EFETUADO – MENOS PORTUGAL 

 Dar continuidade e aperfeiçoar o projeto “Eu faço FEFISO” EFETUADO 



11 
 

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

EFETUADO 

 Dar continuidade ao PID – Programa de Iniciação à 
docência; 

NÃO EFETUADO 

 Dar continuidade ao PED – Programa de estágio docente; EFETUADO 

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

NÃO EFETUADO 

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

EFETUADO 

 Realizar os procedimentos para o credenciamento EAD da 
FEFISO; 

EFETUADO 

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

EFETUADO 

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

EFETUADO 

 
 

AÇÕES PLANEJADAS PARA 2021 

Último ano do Planejamento estratégico da FEFISO – 2017-2021 

 Realizar programação de marketing para os 50 anos FEFISO; 

 Realizar 10 a 15 cursos de extensão durante o ano (presencial e remoto); 

 Produzir a primeira edição da Revista Científica de Educação Física – FEFISO; 

 Dar andamento aos PPCs dos cursos a distância, aguardando a publicação do credenciamento em diário 

oficial; 

 Finalizar a nova matriz curricular dos cursos de EF de acordo com as novas diretrizes (início em 2022); 

 Produzir o novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2026; 

 Dar continuidade ao Projeto de plataforma de cursos de extensão; 

 Institucionalizar o projeto Bikeação; 

 Preparar para a visita inloco de recredenciamento da FEFISO; 

 Realizar os eventos: JIEF, Corpo e cultura, 3º Campeonato de Fisiculturismo e MAPA/ECEF/CEF; 

 Manter os devocionais de formatura; 

 Melhorar ações de visibilidade da CPA; 

 Produzir a Política de Internacionalização da FEFISO; 

 Iniciar o projeto “Servir” com os estudantes; 

 
 
 
 

Prof. Dr. Maurício Massari 
Diretor da FEFISO/ACM 
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OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO 

 Construção de uma nova piscina; 

 Cobertura das novas quadras esportivas; 

 Instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura das novas quadras esportivas. 

 

 

 

Deivid Blézins de Araújo 
Gerente  

 
 

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO 

 Ampliação vestiário feminino;  

 Criação de espaço para Studio de Pilates; 

 

 

 

Deivid Blézins de Araújo 
Gerente  

 
 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA ACM DE SOROCABA 

 

 Desenvolver um novo aplicativo (APP) para dispositivos móveis para os Associados da 
ACM; 

 Desenvolver um novo aplicativo (APP) para dispositivos móveis para os Alunos da 
FEFISO; 

 Desenvolver novo sistema para avaliação de desempenho de profissionais da ACM; 

 Utilização de estrutura em nuvem usando o Microsoft Azure para desenvolvimento e 
serviços de backup; 

 Migração de tecnologia de telefonia e link dedicado de internet. 
 
 
 
 
 
 

Deivid Blézins de Araújo 
Gerente de TI 
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RECURSOS HUMANOS 
 
A área de RH precisará reinventar as práticas atuais para lidar efetivamente com a grande 
flexibilidade proporcionada pelo mercado como um todo, o que, consequentemente, 
impactou no modelo de contratação e demais processos de rotina deste departamento. 
A gestão de pessoas, de um modo geral (RH, liderança e colaboradores), precisa ser 
reciclada e treinada, de forma a melhorar ainda mais a comunicação de tudo o que acontece 
e como a Instituição se portará com a nova realidade, não obstante hajam incertezas nesse 
cenário. 
O planejamento dos recursos humanos é o processo tendente a detectar e analisar as 
necessidades da organização, relacionadas aos recursos humanos e desenvolver ações 
para satisfazer essas demandas, mantendo-o alinhado 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 2021. 

 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 - Saúde Ocupacional. 

 Monitoramento da Segurança do Trabalho. 

 Aperfeiçoando a Reforma Trabalhista e remuneração variável. 

 Possibilitar contratação de jornada de trabalho diferente. 

 Criar um novo 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. 
 

Considerações sobre 2020, em relação: SETOR DE RELAÇÕES HUMANAS 
 
O ano de 2020 ficará marcado para a história mundial. Passamos por um extenso processo 
de modificação para nos adaptar à realidade que colocava o distanciamento social como 
medida necessária para a segurança de todos os associados e funcionários. Surge neste 
momento novos desafios para o Departamento de Recursos Humanos. Com isso, 
passamos a conviver com problemas que envolviam a adaptabilidade de pessoas, a 
comunicação interna, a insegurança dos profissionais e associados sobre as incertezas de 
um novo cenário panorâmico. 
Literalmente, do dia para a noite, nos vimos imersos em uma situação extremamente 
delicada, e que nos exigia tomar uma posição urgente, e que a coragem seria nossa 
fundamental aliada. Coragem para decidir e agir com pouquíssimas informações em um 
mínimo tempo possível. Bom senso, empatia, civilidade e colaboração alheias, seriam as 
chaves mestras para abrir com coragem as portas do desconhecido. 
No começo o medo era tão grande que a “adrenalina” fez sua parte nos dando foco, energia 
e poder de ação rápida. Tínhamos uma missão clara: isolar as pessoas em casa ou protegê-
las ao máximo nos ambientes de trabalho, mantendo, dentro do possível, a produtividade 
operacional. 
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Realmente, o ano de 2020 levou muitos de nós ao limite, exigindo muito esforço. Porém, 
em meio às frustações, prevaleceu o mais básico dos instintos: o "AMOR". Sabemos que 
são nas situações difíceis que o ser humano se fortalece, aprende e evolui, mas, 
independentemente de tudo, ao nos unirmos, criamos condições para enfrentar os mais 
variados desafios que eventualmente possa surgir!! 
 
 
 
 
 

Marcia Aparecida Ferreira Rey 
Recursos Humanos 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  
 

 Posicionamento da marca no mercado. 

 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, Leste e FEFISO. 

 Disseminar para os associados e não associados a Missão (conceito) dos esportes na 
ACM Sorocaba. 

 Criar e Divulgar um modelo padronizado de treinamento resistido e uma nova 
metodologia de avaliação física eficaz para todos os grupos, com acompanhamento de 
resultados e retorno para o associado. 

 Divulgação de uma nova modalidade nas Unidades – Studio de Pilates com Aparelhos. 

 Trabalhos mais elaborados no setor de criação e arte. 

 Planejamento Unificado Ano para visualização das ações futuras. 

 Cobertura fotográfica dos principais eventos. 

 Cobertura de captação de video e edição das principais campanhas. 

 Objetivo do departamento é gerar um acréscimo de 10% de associados nas atividades 
meio e fim da ACM | FEFISO.  

 Minimizar custos dos materiais gráficos para que sejam reaproveitados no ano de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Roberta Orsetti 
Publicitária 


