
      
RELATÓRIO DE FORMAÇÃO DO PELC 

 
 
Itens a serem registrados e avaliados: 

 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome do Formador:  CLÁUDIO  GUALBERTO E LUIS CARLOS LIRA 
UF: MG 

Representante do Ministério:  

Nome da Entidade: FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE 

Nº. do Convênio:  723951/2009 

Projeto: PELC TODAS AS IDADES  

Módulo: AVALIAÇÃO II 

Data da formação: 23 e 24 de junho 

Local: Funorte Campus JK 

Total de participantes: 100 

Número de agentes sociais: 102 

Número de pessoas da entidade convenente: 01 

Representantes da entidade de controle social: 00  

Outros (mencionar quantos e qual o vínculo): 00 

 
 
II - ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 
Faça uma análise crítica do que foi desenvolvido na formação apresentando as 
peculiaridades dos temas desenvolvidos e do grupo participante. Justifique possíveis 
modificações realizadas no processo e destaque os aspectos considerados relevantes. 
 

• Programação (Fazer uma análise da programação proposta, justificando a sua 
importância para o grupo) 

A programação foi estabelecida com uma perspectiva de avaliar o processo de 
desenvolvimento das ações do PELC e gerar informações para a execução do 
relatório de cumprimento de objeto. 
Para tanto foi desenvolvida a seguinte programação: 

 
 
 



 
 

ROTEIRO DA CAPACITAÇÃO PELC/FUNORTE: 
 

Formadores:Cláudio Gualberto e Luís Carlos Lira 
Período: 23 e 24 de junho 

AVALIAÇÃO II 
23/06/11 (Quinta – feira) 
 
MANHÃ (8- 12H) 
 
1º momento 
Abertura Oficial do “Módulo de avaliação de Agentes Locais do P.E.L.C.”, com as 
presenças da Coordenadora Geral do Convênio, entidade de controle social e 
Formador. 
2º momento  
Tema: Apresentação do Programa Esporte e Lazer da Cidade: Histórico, Objetivos, 
Desafios, Municípios Brasileiros que possuem o P.E.L.C.. (Filme PELC) 
Responsável: Formador 
 
Tema: avaliação 
Conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização; 
 
TARDE (14- 18H) 
 
3º momento  
 
Apresentação por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: 
relatos de experiências organizados pelos coordenadores e agentes; 
 
Apresentação da síntese de atuação da instância e do grupo gestor. 
 
Apresentação da síntese da atuação do controle social 
Metodologia: 1. Expositiva-Dialogada; 
 
- Programando e Preparando a visita técnica 
O que observar, o por que e a sua importância. 
Metodologia: expositiva-dialogada 
 
- Reunião para detalhamento e ajustes Formação de Agentes Locais, com a 
participação do Coordenadora Geral do Convênio e formadores. 
 
 
24/06/11 ( Sexta-feira) 

 
MANHÃ (8 – 12H)  
 
Visitando os Núcleos do PELC em funcionamento (Não cancelar as atividades neste 
período) 
- Visita técnica aos núcleos do P.E.L.C com atividades, Coordenadora Geral do 
Programa e formador. 
Apresentação das observações feitas nos núcleos; 
Avanços e limites observados; 



 
TARDE (14-18H) 
. Orientações para Elaboração, organização e construção de relatório final; 
Construindo o relatório final por núcleos; 
Apresentando os relatórios 
Metodologia: Trabalho em grupo, apresentação expositiva-dialogada 
 
Elaboração e organização de evento de impacto junto à comunidade, no local pré-
estabelecido pela coordenação local do PELC 
Metodologia: Trabalho em grupo, apresentação expositiva-dialogada 
 
17:00-18h 
 

MATERIAIS  

  

COMPUTADOR 

MICROFONE E CAIXA AMPLIFICADORA 

DATASHOW 

60 FOLHAS DE PAPEL PARDO OU CARTOLINA 

CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA OS PARTICIPANTES 

02 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO 

CANETAS PILOT 

 
 
 Relação professor-alunos 
 A relação entre os formadores e os agentes sociais se deu através de esclarecimento do 
papel do formador no módulo de avaliação, onde, buscamos levá-los a avaliar ações 
desenvolvidas por eles na perspectiva de melhorar o oferecimento das atividades de lazer para 
as comunidades atendidas pelo programa. 
  

• Participação de agentes sociais  
 

Os agentes  participaram com muita dedicação ao módulo de avaliação, ocorrendo em 
determinados momentos conversas paralelas, mas que não atrapalharam a 
desenvolvimento das atividades, fato esperado, em virtude do número de participantes.  

Avaliação 
 A formação transcorreu de forma muito agradável e com o desenvolvimento de todo o 
programa proposto. 
Avaliamos que o sucesso na execução do programa levando em consideração a complexidade 
do mesmo pelo número de núcleos (10) e sendo )6 (seis) em outras cidades, pelo poder de 
organização da entidade. 



   
 

• Material didático  
Foram utilizadas apresentações em PowerPoint, cartazes e canetas para cartaz. 
• Bibliografia utilizada  
Não foi desenvolvido trabalho com texto. 

 
III – OUTROS ASPECTOS 
 

• Parecer a respeito da entidade (capacidade de organização e mobilização, 
envolvimento na formação em si, conhecimento sobre o Programa, etc.) 

Os coordenadores da entidade possuem um bom conhecimento do programa e 
envolvimento no desenvolvimento do mesmo, possui um grande poder de 
organização, acompanhamento dos núcleos e participou do módulo de avaliação. 
 

 
• Infra-estrutura: espaços e equipamentos:(Indicar aspectos mais 

significativos) 
A infra-estrutura para realização do encontro foi boa, materiais e equipamentos 
solicitados foram providenciados. 

 
• Encaminhamentos discutidos e definidos no decorrer da formação para a 

continuidade do trabalho. 
 
Buscamos durante o encontro tentar mostrar a importância de diversificar as atividades 
oferecidas, atuarmos numa perspectiva de inclusão social e no processo de organização 
comunitária que permita a própria comunidade gerir suas atividades de lazer, bem como, 
reivindicar junto ao poder público o acesso a prática do lazer. 
 
IV – SÍNTESE DOS DADOS CONTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS 
PREENCHIDOS 
 

 

 

 

SIM EM  

PARTE 

Por quê? 

1-Os objetivos 
especificados no 
Programa apresentado 
pelo formador foram 
alcançados? 

 

100 

 

 

 

 

- aprender a planejar e avaliar; 
- esclarecedor; 
-. 

2-Os conteúdos 
desenvolvidos no 
Módulo podem ajudar a 
desenvolver o trabalho 
realizado nos Núcleos 

 

 

 

 

- alguns conteúdos trabalhados poderiam ter sido 
desenvolvidos no módulo inicial. 

-teve seqüência; 



do PELC? 
 

86 14 Continuidade do módulo anterior 

3-A metodologia* 
adotada no Módulo foi 
adequada para a 
aprendizagem dos 
conteúdos? 
 

* Ex: Aulas expositivas, 
visitas, filmes, 
seminários, trabalhos 
em grupo, etc. 

 

92 

 

 

 

 

 

08 

-- serviu para troca de experiência e desenvolver melhor 
atendimento; 

- melhor entendimento dos assuntos abordados; 

Renovação no aprendizado. 

4. O formador 
demonstrou 
conhecimentos sobre o 
PELC, domínio das 
temáticas trabalhadas e 
clareza nas explicações? 

 

    

       100 

 

 

       

-dominam bem o assunto; 

Clareza e precisão; 

Tiraram muitas dúvidas; 

 

 

5. No decorrer deste 
módulo o formador 
procurou avaliar o 
processo e fazer 
adequações de modo a 
atender as necessidades 
da formação?  

 

 

       74 

 

26 

 

 

- a todo momento 

- alguns pequenos atrasos por parte dos agentes 

 

 

 

6) Como você avalia a atuação do formador neste Módulo do PELC? 

• Excelente, bastante esclarecedor nos temas trabalhados, incentivando os participantes 
• Pessoa capacitada e que tem bastante precisão; 
• Bem didático; 
• Boa e precisa; 
• Muito atenciosos e pacientes para explicar e tirar dúvidas; 
• Mostraram conhecimento e motivou para buscarmos mais aprendizagem. 

7) Em sua opinião, qual foi o aspecto mais relevante da formação neste Módulo? 

• .foi o esclarecimento com relação ao planejamento e a importância de cada agente e 
coordenador planejar as ações; 

• Planejamento bem detalhado; 



• Planejamento e avaliação do trabalho executado; 
• A preocupação com a boa execução do projeto 
• O planejamento das atividades oferecidas. 
• Além de desenvolver habilidades nos enriqueceu de conhecimento; 

8) Você destacaria dificuldade ou problema que tenha prejudicado a formação neste 
Módulo? Qual? 

• Local e data; 

• Sim, ser num a feriado 

 
9) Considerações finais e sugestões para aprimorar a formação do PELC 

• Deixar mais especificado a questão dos relatórios, planejamento e avaliação no 
módulo introdutório 

 
 
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Encaminhamos uma avaliação feita através de uma dinâmica utilizada para a avaliação 
geral do programa e da formação 
 
“TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO PELC E AS ATIVIDADES QUE 

FORAM DESENVOLVIDAS AO LONGO DO CONVÊNIO, PODEMOS DIZER QUE 
CONSEGUIMOS CUMPRIR OS OBJETIVOS DO PROGRAMA E AS METAS QUE NOS 

PROPOMOS?”. 
 

NÚCLEOS MONTES CLAROS 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Sim, os objetivos propostos tanto pelo programa, quanto os 
objetivos específicos de cada núcleo foram alcançados de 
uma forma satisfatória, embora com todos as dificuldades e 
limitações conseguimos atender o numero de assistidos 
determinado e até mesmo ultrapassando as metas com todas 
as faixas etárias. Desenvolvemos atividades variadas, todas 
voltadas essencialmente para o lazer, mesmo atingindo 
outras áreas. Como consequência realizamos atividades 
assistemáticas, onde procuramos lazer, entretenimento e 
socialização para os assistidos. Conseguimos realizar 
todos os eventos propostos pelo programa, como 
evento de lançamento de cada núcleo, idosos em ação, 
festival de férias e evento cultural, e foram realizados 
também os mini eventos de cada núcleo. Realizamos 
ainda três macroeventos com grande numero de assistido e 
boa divulgação do programa. 
 
Observação: Dentre os núcleos só não foi alcançada a meta 
de faixa etária no que concerne os jovens, sendo este fato 
justificado por a maioria destes trabalharem e não terem 
disponibilidade nos horários propostos. Desta forma 
sugerimos que sejam propostas atividades novas, discutidas 



juntamente com os próprios assistidos, bem como, rever os 
horários que fiquem melhores pra eles. 
 
Importante destacar que a participação da comunidade foi 
efetiva, onde contamos com o apoio de todos os 
parceiros e colaboradores; o lado negativo fica por conta 
dos materiais esportivos, em pouca quantidade e baixa 
qualidade. 

 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO AV2 

O encontro atendeu a proposta de avaliação, uma vez que todos os núcleos puderam explanar sobre 
suas experiências, metas alcançadas, pontos positivos e negativos, bem como ouvir a avaliação dos 
formadores. 
 
Pontos Positivos: lanche, confraternização, centralidade do local, troca de experiência, relatos de 
experiência interessantes, envolvimento dos presentes, debates. 
 
Pontos Negativos: dispersão por parte de alguns, apresentações repetitivas e cansativas, atrasos no 
horário de início. 

 
 
NÚCLEO PIRAPORA 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Por que buscamos sempre ambientar as condições que 
requerem o atendimento que o programa PELC oferece. 
Levamos aos nossos assistidos a possibilidade de se 
socializarem e se conscientizarem na questão dos 
cuidados com o patrimônio público e lazer, e também 
entender a responsabilidade com seus estudos. Em 
contra partida o retorno é positivo com suas atuações e 
frequência. 

 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Pontos positivos: a clareza dos palestrantes e o local adequado. 
Ponto negativo: o curto período para que sejam passadas todas as informações necessárias 

 
 
NÚCLEO BRASÍLIA DE MINAS 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Com o devido empenho da equipe, e ao grande leque de 
atividades desenvolvidas pelo projeto, hoje o PELC além 
da visibilidade possui grande aceitação em nosso 
município, e consequentemente da nossa população. 
Com a descentralização dos subnúcleos diferentes 
classes de nossa sociedade, com faixas variadas foram, 
atingidas; e assim espaços físicos esquecidos foram 
transformados em áreas de lazer. Trazendo assim, mais 
qualidade de vida para a população. Com isso, além do 
reconhecimento público, adquirimos a confiança dos 
gestores públicos da nossa cidade, fazendo parcerias, 
dando mais credibilidade ao programa e as atividades 
desenvolvidas. 



 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Atendeu a proposta a proposta de avaliação? Sim, Pois podemos ter a oportunidade de expor a 
realidade de nossa cidade e de compartilhar experiências com outras cidades. Pudemos trocar 
ideias e contamos com ótima assessoria dos formadores. 
 
Pontos Fortes: assessoria dos formadores, espaço físico adequado, transmissão da ideia do 
programa. 
Pontos críticos: conversas paralelas, horários críticos para os agentes de outras cidades. 
Recomendações: mais dinâmicas de grupos, mais capacitação dos agentes, cursos 
profissionalizantes. 

 
NÚCLEO JANUÁRIA 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Nem todos os grupos assistidos adquiriram autonomia 
para caminhar com suas próprias pernas. É 
inexpressiva a contrapartida da comunidade e o poder 
público para promover essa emancipação, a qual se 
iniciou agora, em razão do espaço ao divulgar o 
programa e as ações desenvolvidas por este.  

 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Quanto ao atendimento da proposta de avaliação: Atendeu a proposta de avaliação. 
 
Pontos Positivos: relato das experiências de outros núcleos, descontração na condução das 
atividades do encontro, clareza na fala e relatos de todos os colegas/mediadores, presteza dos 
organizadores e excelente receptividade. 
Pontos Negativos: a comunicação, excepcionalmente neste encontro, na véspera do dia, em 
cima da hora. 
Sugestões: definir um calendário com as datas dos módulos de formação no decorrer do ciclo 
PELC. 

 
 
 

NÚCLEOS SALINAS 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Em relação aos assistidos, oficinas, o espaço físico e a 
aceitação da comunidade os objetivos do programa 
foram alcançados. Porém em relação ao período, o 
prazo foi muito curto. Agora que conseguimos formar 
uma identidade do PELC em salinas o convenio irá se 
encerrar. Assim sendo; seria interessante dois anos ou 
mais de funcionamento em um único convenio 

 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Atendeu a proposta a proposta de avaliação? Sim, foi um momento de troca de experiências 
vividas nos 12 núcleos do convenio. 
 
Pontos Positivos: troca de informações e a interação dos 12 núcleos. 
Não houve pontos negativos 

 



 
 
NÚCLEOS JANAÚBA 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Sim, todos os objetivos do PELC foram alcançados, 
visto que, as metas e o plano de trabalho, que eram   
garantir que pessoas de todas as faixas etárias e de 
todos os sexos tivessem anexo ao lazer, foram 
concretizados. O trabalho prestado com qualidade junto 
à comunidade fez com que o programo se tornasse um 
sucesso, atendendo um numero superior ao proposto 
pelo ministério do esporte. Os 997 assistidos estão 
distribuídos em 5 oficinas, onde  são atendidos os 
interesses dos participantes. 

  
NÚCLEOS BOCAIÚVA 

SIM NÃO PARCIALMENTE 

Apesar de termos alcançado um nível elevado de 
assistidos, oferecido uma diversidade de atividades, 
termos tido uma ótima aceitação pelo publico alvo e 
credibilidade entre a população e parcerias, o que foi 
comprovado nos eventos realizados, temos consciência 
que poderíamos ter alcançado resultados ainda 
melhores. 

 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO 
Pontos positivos: possibilidade de interação, a troca de experiências, possibilidade de contato 
com a coordenação técnica geral. 
Pontos críticos: data, programação e objetividade. 
Recomendações: enviar previamente o roteiro, planejamento, intensificar a programação (em 
um dia, manhã tarde e noite), módulo em dia letivo. 

 
 


