
 

 

 

PROGRAMAS 
 
 

SELEÇÕES DE DESEMPENHO 
 
Caracterizam-se como ações esportivas envolvendo a formação de equipes de diversas 
modalidades para disputa de competições oficiais e não oficiais. Implantado no ano de 
2017 e contando com o suporte estrutural da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude (SMELJ) e a cooperação técnica de entidades parceiras incentivadas pela Lei 
Municipal do Incentivo ao Esporte de Curitiba e demais apoiadores, o projeto foi 
concretizado em 2018 obtendo novas conquistas no âmbito esportivo e social. 
Idealizado para oportunizar os alunos do Projeto (EE10) Escola+Esporte=10 que 
participam, das aulas sistemáticas da iniciação esportiva nas dez regionais, em diversos 
equipamentos da SMELJ e apresentam desempenho favorável com condição de transitar 
da iniciação esportiva, a treinamentos especializados com a possibilidade de serem 
encaminhados como potenciais talentos esportivos aos clubes e equipes da cidade. 
Os resultados alcançados mostram que este Projeto é de grande importância no contexto 
das ações da SMELJ sendo que a sua manutenção para os próximos anos torna-se 
fundamental para a continuidade do fomento ao esporte na cidade. 
 
Objetivos 
 
Objetivo geral 

� Fomentar o esporte em Curitiba por meio de equipes esportivas das modalidades 
ofertadas nos Centros de Esporte e Lazer da SMELJ. 

 
Objetivos específicos 

� Possibilitar, aos alunos do Projeto EE10, a oportunidade de participar de 
treinamentos formais com técnicos esportivos especialistas na modalidade 
escolhida; 

� Implementar, desenvolver e monitorar a proposta metodológica para o treinamento 
das diferentes modalidades; 

� Oportunizar aos alunos participantes do Projeto EE10, atingir novas etapas em sua 
vida esportiva; 

� Aprimorar técnicas e táticas esportivas dos atletas, proporcionando possíveis 
encaminhamentos a clubes esportivos como forma de projeção; 

� Proporcionar um ambiente salutar para que a prática esportiva aconteça de forma 
natural e equilibrada, na qual o indivíduo se sinta à vontade para participação ativa 
no projeto; 



 

 

 

� Contribuir para a inclusão de deficientes visuais, em treinamentos esportivos da 
equipe adulta de FUT 5 (futebol para deficientes visuais); 

� Viabilizar a participação, das equipes deste Projeto, em competições regionais, 
estaduais e nacionais; 

� Realizar capacitação e atualização dos professores responsáveis, buscando a 
melhoria no atendimento aos participantes; 

� Custear a aquisição de uniformes esportivos para treinos e competições a todos os 
participantes das equipes das diversas modalidades. 

� Subsidiar transporte para as equipes participantes do projeto, em competições e 
demais eventos esportivos; 

� Organizar torneios e eventos esportivos de cunho participativo e competitivo. 

 
Público-alvo 

� Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos de idade, oriundas de várias regiões da 
cidade, participantes das ações esportivas da SMELJ nos Centros de Esporte e 
Lazer e de projetos de estabelecimentos de ensino da Rede Municipal, Estadual, 
Federal ou privada da cidade de Curitiba; 

� Adultos a partir dos 18 anos de idade, selecionados a partir de seus resultados em 
competições de modalidades específicas (Atletismo, Ciclismo e FUT 5) e que 
possuam índices para participações em competições de nível Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 
Modalidades atendidas 

� Atletismo 
� Basquete 
� Ciclismo 
� Esporte orientação 
� FUT 5 (futebol para deficientes visuais) 
� Futsal 
� Ginástica artística 
� Handebol 
� Judô 
� Natação 
� Vôlei de praia 

 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

VALE TRANSPORTE ESPORTIVO (VTE) 
 
A Coordenação de Esporte de Desempenho obedecendo a critérios determinados pelo 
Departamento de Incentivo ao Esporte e Promoção Social, gestor do projeto Vale 
Transporte Esportivo (VTE), distribui mensalmente o VTE para os alunos-atletas que 
participam dos programas e projetos deste Eixo e que tenham tal direito (estudam em 
instituições de ensino público ou estudam em instituições de ensino particular por meio de 
bolsa de estudo, com comprovação). Esta distribuição auxilia no fomento, a prática 
esportiva, por atletas que dela necessitem para seu transporte aos treinamentos. 
 
 

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ (JOJU PS) 
 
Planejamento, montagem, organização, 
coordenação e subsídio das equipes 
esportivas nas categorias Sub 17, Sub 18 
e Sub 19, para participação nos Jogos da 
Juventude do Paraná (JOJUPS), 
competição anual organizada pelo 
Governo do Estado. 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DO 
PARANÁ (PARAJAPS) 

 
Planejamento, montagem, organização, coordenação e subsídio das equipes esportivas 
na categoria adulto, para participação nos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná 
(PARAJAPS), competição anual organizada pelo Governo do Estado. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

SIMPÓSIO DE FUTEBOL EM CURITIBA 

Visto que o futebol é o esporte mais popular do país, e com o intuito de aprimorar o seu 
ensino na cidade, a SMELJ realiza anualmente o Simpósio de Futebol em Curitiba, evento 
técnico-científico que em 2020 chegará à sua décima edição. O ciclo de realizações deste 
evento iniciou em 2011 e, após a efetivação de suas quatro primeiras edições (2011-
2012-2013-2014), a SMELJ percebendo a repercussão dos debates, painéis e 
conferências já desenvolvidas decidiu realizar, o Simpósio de Futebol em Curitiba a partir 
de 2015 de forma institucional, para que ele se tornasse um fórum para discussões 
acerca do futebol brasileiro e mundial, na Cidade de Curitiba.  
 
Objetivos 
 
Objetivo geral: 
 

� Possibilitar encontro entre os 
profissionais deste esporte e o 
público participante para debater 
assuntos referentes ao futebol. 

 
Objetivos específicos 
 

� Oportunizar espaço para discussões relacionadas ao tema central do simpósio; 
� Permitir o amplo reconhecimento da SMELJ como referência, no esporte, em 

Curitiba; 
� Promover a atualização dos servidores da SMELJ e demais participantes, na área 

do futebol; 
� Tornar este evento como um fórum permanente de discussões acerca do futebol 

brasileiro e mundial. 
 
 

JOGOS BRASILEIROS PARA TRANSPLANTADOS (JBTx) 
 
Organização e realização de competição esportiva nacional direcionada para pessoas 
transplantadas. A primeira edição em 2019 contou com 95 atletas participantes de vários 
estados do país e foi disputada em quatro modalidades esportivas: atletismo, tênis, 
natação e corrida de rua. 
 
 

CONTATO: 3350-3704 / 3350-3707 

 


