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EDITAL HABILITAÇÃO PROJETOS 

COPA SOLIDÁRIA DE JIU-JITSU 2017 

 

Objetivo geral 

A Copa Solidária de Jiu-Jitsu é um evento sem fins lucrativos, destinado para 

crianças e jovens carentes integrantes de Projetos Sociais. Esta competição 

está sendo desenvolvida através da sinergia de entidades parceiras, sem 

nenhum apoio ou incentivo do governo, somente com apoio voluntário de 

empresas e pessoas que acreditam no poder de transformação através do 

esporte. Esta ação visa contribuir e retroalimentar o conceito de JIU-JITSU 

para TODOS. 

 

Desta forma, a Pro Sports tem como principal objetivo colaborar para que estas 

crianças e jovens tenham a oportunidade de competir em uma competição de 

Jiu-Jitsu referência em qualidade, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento pessoal e profissional desses atletas. 

 

Resultados esperados 

 Fortalecimento dos Projetos Sociais que disseminam os valores da arte 

marcial Jiu-Jitsu em comunidades de alta periculosidade, bem como 

implementação de ações articuladas, que garantam o acesso das crianças e 

adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social ao esporte e ao 

lazer. 

 

1. CADASTRO PROJETO SOCIAL – COPA SOLIDÁRIA 

Para que as crianças e jovens integrantes de Projetos Sociais possam ter a 

oportunidade de participar da Copa Solidária de Jiu-Jitsu, primeiramente é 

necessário o cadastro do Projeto Social na Competição. Após a aprovação do 

Cadastro o Professor Responsável deverá realizar o cadastramento dos 

atletas participantes do projeto (conforme cotas de participação). 

1.1. LOTE A: Cadastramento Projeto:  O prazo para habilitação de Projetos 

Sociais é do dia 03 (três) até 14 (quatorze) de novembro de 2017.  
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1.2.  LOTE B: Inscrição das Crianças e Jovens em situação de 

vulnerabilidade social:  O prazo para realizar as inscrições das crianças 

na Copa Solidária é do dia 15 (quinze) até 20 (vinte) de novembro de 

2017.  

 

1.3. Requisitos para Cadastramento 

Os Projetos Sociais, que disseminam os valores e ensinamentos do Jiu-

Jitsu nas comunidades carentes do Estado do Rio Grande do Sul, e que 

tenham interesse em participar, deverão atender aos seguintes critérios 

estabelecidos para habilitação do Projeto:  

 A academia ou entidade vinculada ao Projeto precisa possuir o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 O Projeto deve ter pelo menos 1 (um) ano de atuação comprovada 

(fotos, matérias, notícias...); 

 O Professor Responsável deve possuir a graduação de Faixa Preta. 

 

1.4. Documentação necessária para Habilitação do Projeto 

 

 Preencher o Formulário de Cadastro de Projeto Social da Copa Solidária 

de Jiu-Jitsu; 

 Preencher tabela com a relação das Crianças e Jovens integrantes do 

Projeto Social (nome completo, data de nascimento, nome pai ou 

responsável, nome da escola matriculada e graduação no Jiu-Jitsu); 

 Cópia do Certificado de graduação de Faixa Preta do Professor 

Responsável pelo Projeto; 

 Cópia do documento de identidade e CPF do Professor Responsável; 

 Cópia do CNPJ da Academia ou Entidade Responsável pelo Projeto;  

 

1.5. Forma de envio e datas 

Toda a documentação exigida deve ser enviada em um único e-mail para 

assessoria@prosportsbjj.com 

 

 

1.6. Critérios de Pontuação para a Avaliação e Classificação do Projeto 

Os documentos serão analisados levando em consideração os Critérios para 

Seleção dos Projetos Sociais de acordo com as diretrizes de pontuação 

estabelecidos. 

 

mailto:assessoria@prosportsbjj.com
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Diretrizes de classificação e pontuação máxima auferidas aos Projetos Sociais:  

 Coerência e relevância nos documentos apresentados (até 20 pontos) 

 Objetivo e Metodologia do Projeto (até 20 pontos) 

 Representatividade no atendimento às crianças carentes (até 30 pontos) 

 Equipe Técnica envolvida no Projeto (até 60 pontos) 

 Tempo de atuação no Projeto (até 40 pontos) 

 Entidade Proponente vinculada (até 40 pontos) 

 Objeto da Entidade Proponente vinculada (até 30 pontos).  

 

1.7. Habilitação do Projeto e concessão ao benefício à Inscrição Social 

O número máximo de atendimentos para a Copa Solidária será de até 300 

crianças, desta forma a Pro Sports estabelecerá cotas de benefícios com 

quantidades específicas de atendimentos por Projetos (de acordo com a 

classificação e pontuação de cadastros de cada projeto). De modo a atender um 

maior número de projetos sociais e crianças em situação de vulnerabilidade 

social para esta ação solidária. 

 

2. INSCRIÇÃO DOS ATLETAS  

Após a conferência dos documentos, a Pro Sports entrará em contato, via e-

mail, com o Professor responsável informando a homologação ou diligência do 

cadastro do Projeto Social, bem como a cota (quantidade de crianças e jovens 

carentes) de participação no Campeonato Copa Solidária de Jiu-Jitsu. 

 

2.1. Prazos para cadastramento do Atletas Sociais: 

LOTE B: Inscrição Crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade 

social:  O prazo para habilitação de Projetos Sociais é do dia 15 (quinze) até 20 

(vinte) de novembro de 2017.  

 

2.2. Forma de Inscrições: As inscrições serão somente ON Line diretamente 

pelo site Sou Competidor (somente as crianças relacionadas como 

integrantes do Projeto Social poderão participar da competição. 
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2.3. Requisitos para Inscrição 

A lista encaminhada pelo professor deve conter somente os atletas que 

cumprem os seguintes requisitos: 

 O atleta deve ter no mínimo 04 anos e no máximo 15 anos 

 O atleta deve fazer parte do Projeto Social habilitado; 

 Estar matriculado no colégio e  

 Estar vivendo em situação de vulnerabilidade social.  

 

Importante: As crianças e jovens que não cumprirem com algum destes itens 

não poderão usufruir ao benefício à Inscrição Social. 

 

2.4. Documentação necessária para participar da Competição  

Check-in atletas no campeonato: Para participar da competição os 

atletas deverão apresentar no Check-in (entrada) do campeonato a cópia 

da certidão de nascimento ou documento de identidade. 

 

 

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Após Habilitação do Projeto e a aprovação do Cadastramento das Crianças e 

jovens, o Projeto Social poderá usufruir dos benefícios concedidos de acordo 

com as Normativas estabelecidas no Termo de Responsabilidade que será 

firmado entre a Pro Sports e a Entidade ou Academia vinculada as atividades 

do Projeto Social. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Caso fique comprovada, qualquer forma de fraude dos documentos 

apresentados a essa entidade, o projeto ficará impossibilitado de participar de 

edições posteriores da Copa Solidária ou de qualquer ação ou campeonato 

produzido pela Pro Sports. 

 

 


