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PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

 
A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 
 

1. CADASTRO DA ENTIDADE 
A) NOME  - ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL 

B) CNPJ 
60.250.941/0001-05 

C) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 
RUA DR ANTONIO RICARDO PINHO 

D) Nº. 1704 E) BAIRRO 
JD. CONSOLAÇÃO 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ 
26/04/1990 

G) MUNICÍPIO  - FRANCA /SP H) CEP  - 14.400-240 

K) DDD (16) L) TELEFONE (S) 3702-
1625 

M) FAX 

N) E-MAIL - afvolei@outlook.com O) SITE 

 
 
 
 

 
 

2. VALOR DA PROPOSTA DE TRABALHO 
A) R$ 261.700,00 (DUZENTOS E  QUARENTA MIL  E SETECENTOS  REAIS)  

 

 
 
 

2. DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL 

A) NOME: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA B) CPF Nº 
196.365.578-88 

C) RG Nº. 25.358.526-0 D) ÓRGÃO EXP. SSP/SP E) CARGO OU FUNÇÃO 

PRESIDENTE 

F) DURAÇÃO  MANDATO: 
 

 

MARÇO DE 2018         G) DATA DA POSSE – 
04/03/2016 a 03/03/2018 

H) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC) 

RUA MILTON FERREIRA FONTELAS 

I) Nº.  7085 J) BAIRRO  - JD. ZANETTI K) MUNICIPIO: FRANCA SP   

L) DDD - FONE FIXO 

16 3702-1625 

M) DDD - CELULAR 

16 99123-2860 

N) FAX 

O) E-MAIL  - fabycris2017@outlook.com 
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B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Jornada das Estrelas rumo a Superliga 

 
2. OBJETO DA PARCERIA 

Temos dois objetivos distintos mas que se complementam. Um objetivo deve ser tratado 

como o início de tudo ou seja, trabalhar categorias de base que darão uma sustentação 

para algo longo e duradouro, trabalho esse, que já vem acontecendo a quase trinta anos. 

O outro objetivo  deve ser visto como uma das constatações de um belo trabalho 

realizado e que serve de exemplo para as categorias inferiores, dentre outros. Disputar o 

torneio de acesso a uma vaga para a Superliga Feminina de Volei. 

1º Objetivo: Realizar um trabalho de formação, acompanhamento e revelação global de 

atletas, dando condições necessárias para seu desenvolvimento através de trabalhos 

técnicos específicos realizados com profissionais competentes e idôneos. Ainda, oferecer 

no campo social amparo aos atletas em dificuldades, bem como seus familiares, 

objetivando amenizar os problemas extra campo. Educar, orientar, transmitir 

ensinamentos através do desporto competitivo e educacional, formando cidadãos 

campeões para a vida através da modalidade Voleibol Feminino, proporcionando a todos 

os participantes do projeto,  as condições necessárias para que os mesmos tenham um 

futuro melhor. 

2º Objetivo: Conquista da vaga na Superliga Feminina de Volei. Dentre as equipes de 

suas respectivas categorias, a equipe principal será a equipe de categoria Sub 21. 

Intensificaremos treinos táticos, técnicos e físicos com mais profissionais e uma estrutura 

mais robusta no que diz respeito a parte intra-quadra e ainda faremos jogos de 

intercâmbio com países parceiros. Na parte extra-quadra trabalharemos um item que se 

torna fundamental neste objetivo que é a "Comunicação e Imagem" do projeto como um 

todo, pois buscamos a iniciativa privada como contrapartida. Durante o ano de 2018 

teremos que participar de um campeonato da Federação Paulista de Voleibol 

(Campeonato Paulista de Voleibol) para termos acesso a Taça Prata que é o torneio que 

concede a vaga para a Superliga B. Em 2019 disputaremos o Campeonato da Superliga 

B para a conquista da vaga na Superliga Feminina de Voleibol. 
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3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

A Associação Francana de Voleibol (AFV), promove há quase 30 anos a prática 

do esporte, desde escolhinhas de iniciação esportivas com núcleos espalhados por toda 

a cidade, Aeroporto, Leporace, Guanabara e Champagnat, colaboradores como Sesi, 

Internacional e AABB, até a equipe Infanto-Juvenil, que já representaram a cidade nos 

principais campeonatos da modalidade. Ao longo deste tempo colecionou diversas 

conquistas e títulos nas categorias em campeonatos regionais, estaduais; Infantil, 

Infanto-Juvenil, Juvenil e Adulto. Nunca deixando de lado a responsabilidade social com 

a integração de novas crianças ao esporte principalmente aos mais carentes, e também, 

a descoberta de grandes atletas no município de Franca. 

Diversas Atletas reveladas e formadas seguiram a carreira esportiva e hoje atuam em 

equipes nacionais e internacionais, além de muitas que passaram pelos projetos e 

venceram como profissionais de outras área e segmentos. No ano de 2000 foi 

implantado o projeto “Social Franca Vôlei”, fortificando ainda mais a proposta 

educacional de inclusão social e qualidade de vida. Em 2017 evoluímos para o projeto 

"Jornada das estrelas rumo a Superliga" agora com a real possibilidade de manter os 

talentos descobertos aqui em nossa cidade na própria cidade e ainda repatriar algumas 

atletas francanas que saíram para ganhar experiência em equipes do cenário nacional 

do voleibol brasileiro.  

Este projeto foi criado e desenvolvido para atender as necessidades do crescimento e 

expansão da modalidade do esporte Voleibol no município de Franca. Por que o 

voleibol? 

O Voleibol, na atualidade, é o esporte que apresenta enorme crescimento por 

conseqüência de sua organização extra-quadra, pela competência dos organizadores, 

treinadores, os profissionais em geral, e principalmente, pela a qualidade dos atletas. 

Além disso, temos umas das competições mais fortes no mundo, a SUPERLIGA, e muito 

próximo de nós, o campeonato Estadual, e o campeonato Paulista, onde os atletas 

passam a ser muito mais vistos e valorizados até o seu objetivo maior, SELEÇÃO 

BRASILEIRA!  
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É o esporte mais praticado entre as mulheres no Brasil e entre os homens aparece 

apenas atrás do futebol. Com nosso trabalho nesses anos todos, várias atletas de 

Franca, formadas na base chegaram a convocação para equipes de Base da Seleção 

Brasileira, e também na seleção Paulista consagrando as como Campeãs Brasileiras de 

Seleções. Em anexo apresentamos várias de nossas conquistas que justificam a 

seriedade e competência de nosso trabalho.  

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A) INÍCIO: MARÇO/2018 B) DURAÇÃO:  10 MESES 

 
5. PÚBLICO ALVO 
Público direto: Crianças,adolescentes e jovens entre 09 e 21 anos, em média 120 
alunas. 
Público indireto: Pretende-se que as alunas repliquem os conhecimentos adquiridos e o 
interesse pela prática da modalidade. Levando em conta o seu convívio social e as 
pessoas mais e menos interessadas, estimamos uma média de 4 pessoas impactadas 
por aluna do projeto, totalizando em média uma 480 pessoas envolvidas, dentre elas 
amigos e parentes, ajudando assim a evasão das ruas. 
 

 
6. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO 
Ginásio de Esportes Demetrio Soares quadra I e quadra II. 

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 
Capitão Zeca de Paula, 

C) Nº. 
2000 

D) BAIRRO -  Centro E) COMPLEMENTO 

F) MUNICÍPIO  - FRANCA/SP G) CEP 14400-110 

 
 

7. METODOLOGIA DA FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

As equipes serão subdivididas entre os núcleos existentes, respeitando os fatores físicos 

e cronológicos de cada integrante do projeto. Será trabalhada toda a parte, técnica, 

tática, física das crianças e atletas participantes. Podem participar do projeto todas as 

crianças, adolescentes e jovens que estiverem dispostas a aprender, a jogar voleibol e 

aquelas que já sabem e estiverem dispostas a aprimorar suas qualidades. O projeto 

proporciona a pratica do Voleibol para diversas  idades: 
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De 8 a 11 anos - Equipes de Iniciação 

De 12 a 14 anos - Equipe de Formação - Categoria Mirim 

De 15 a 16 anos - Equipe de Formação - Categoria Infantil 

De 17 a 18 anos - Equipe de Competição - Categoria Infanto Juvenil 

De 19 a 21 anos - Equipe de Competição - Categoria Juvenil 

Acima de 21 anos - Equipe de Competição - Categoria Adulta 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Todas as crianças que procuram os núcleos,  tendo ou não habilidades, terão a 

oportunidade de desenvolver. Serão ingressadas na iniciação em horários específicos de 

contra turno das aulas.Serão selecionados atletas, com habilidade na modalidade de 

Voleibol, para representar a AFV e a cidade de Franca em torneios e campeonatos da 

modalidade. Os  critério de seleção dos participantes, que serão avaliados pela equipe 

técnica que poderão participar das equipes representantes da cidade são: 

• Habilidades técnicas  

• Coordenação motora 

• Estatura 

• Faixa Etária 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

Para proporcionar melhor qualidade de vida esportiva aos participantes na 

modalidade do voleibol, todos deverão seguir as determinações de nosso 

regulamento técnico. 

a) O atleta tem que se comprometer a chegar no horário de treinamento 

uniformizado com camiseta que será entregue pela entidade. 

b) Estar matriculado na escola no contra turno de treinamento. 

c) Comprometer a usar e cuidar de todo material que lhe for fornecido em 

treinamento como bola, colchonetes, bambolês, cones, rede e outros. 

d) Zelar pelo nome da entidade / cidade e de sua equipe diariamente, não podendo 

se expor em badernas com o uniforme da entidade/ prefeitura, podendo assim ser 
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desligado do projeto. 

e) Ter boa convivência  em grupo, ser disciplinado, saber ouvir, saber acatar o que 

lhe for designado a fazer dentro do treinamento em quadra. 

f) Não faltar da escola sem aviso antecipado em dias de competições, tendo assim 

uma declaração da entidade, caso tenha algum evento de competição 

programado antecipadamente. 

g) Em relação ao seu rendimento escolar, o aluno precisa mostrar empenho para o 

sucesso escolar. 

 

FASES DE EXECUÇÃO 

As equipes de iniciação marcarão provavelmente os primeiros contatos com a prática da 

modalidade do voleibol. O desenvolvimento da capacidade, o aprendizado dos 

fundamentos será inicialmente de maneira recreativa, por meio de jogos com alteração 

nas regras, movimento do corpo com recreação e brincadeiras com bambolês, cones, 

cordas, elásticos, melhorando assim  o desempenho motor e a prática de alimentação 

saudável. Os treinos da equipe de iniciação, incluem todo o processo de ensino 

aprendizagem para as técnicas e táticas do voleibol, onde todos podem participar, 

trabalho totalmente social! Treinos com ênfase na qualidade dos fundamentos e táticas 

básicas do Voleibol. E a parte física básica para a iniciação da criança, com ênfase a 

aprendizagem de coordenação motora, flexibilidade, força e equilíbrio. 

As equipes de formação continuam treinando as mesmas qualidades e valências 

técnicas, táticas e físicas mas com uma intensidade maior de treinos, tanto na qualidade 

e quantidade, promovendo um aperfeiçoamento maior da qualidade do jogo de voleibol. 

As equipes de competição, avançam ainda mais na parte técnica, tática e física 

proporcionando um aprimoramento maior na qualidade do jogo mas agora com foco em 

competições e resultados.  
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CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Agos Set Out Nov Dez 

Definição das 

equipes de 

competição 

(contratações) 

 

xx 

           

Formação das 

equipes, Mirim, 

Infantil, Infanto 

 

 

 

xx 

          

Inicio dos 

treinamento da 

equipe Mirim, 

para 

Campeonato 

APV 

  

xx 

 

xx 

         

Preparação da 

equipe Infanto 

para Joguinhos 

da Juventude 

  

xx 

 

xx 

 

xx 

        

Preparação da 

equipe Adulta 

para Jogos 

Regionais 

  

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

     

Preparação da 

equipe adulta 

para Jogos 

Abertos 

       

xx 

 

xx 

 

xx 

   

Continuação do 

trabalho da 

equipe adulta, 

com foco "Taça 

Prata" (vaga da 

Superliga B) 

       

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

  

Jogos amistosos, 

preparação para 

       

xx 
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Taça Prata com 

equipe 

convidada 

Avaliação 

Semestral, 

desempenho do 

projeto e 

prestação de 

contas 

      

xx 

     

xx 

 

xx 

Reunião de 

planejamento 

anual, técnicos e 

programação 

Superliga B 

(classificando) 

          

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

             

 

CRONOGRAMA DE TREINOS - EQUIPES, HORÁRIOS, LOCAIS E RESPONSÁVEIS 

 SEG TER QUAR QUI SEX SAB DOM 

Equipe Iniciação 

Horário: 15:00 as 

16:45 

Local: Quadra II 

Técnica Cristina 

 xx  xx    

Equipe Mirim 

Horário: 13:30 as 

15:00 

Local: Quadra II 

Técnica Cristina 

xx  xx  xx   

Equipe Infantil 

Horário: 16:45 as 

18:00 

Local: Quadra II 

Técnica Cristina 

 xx  xx    

Equipe Infanto 

Horário: 13:30 as 

 xx  xx    
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15:00 

Local: Quadra I 

Técnico Fabrício 

Vasconcelos 

Equipe Juvenil / 

Adulta 

Horário: 15:00 as 

17:00 

Local: Quadra I 

Técnico: Paulo 

Silveira e assistente 

Fabrício Vasconcelos 

xx xx xx xx xx   

 

 

 
 
 
COMPETIÇÕES POR EQUIPE: 
 

▪ Equipe Mirim disputará o campeonato regional da APV "Associação Pró Voleibol" 
 

▪ Equipe Infanto disputará os Joguinhos " Jogos Abertos da Juventude" 
 

▪ Equipe Juvenil (Sub 21) disputará Campeonato Paulista da Federação 
 

▪ Equipe Adulta disputará Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, Taça Prata, 
Amistosos  
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EQUIPE DE PROFISSIONAIS - MATERIAL HUMANO 
 
Serão profissionais diplomados e capacitados na prática do voleibol com seus devidos 

currículos e em dia com as normas de seus respectivos órgãos regulamentadores.Terão 

experiência e ciência da importância de seu papel também como educadores.  A seleção dos 

membros da equipe já é  bastante criteriosa, pessoas com experiência na área e 

comprometidas a cada vez mais se atualizarem em cursos, workshops, palestras, a  nível de 

conhecimento da atualidade que vivemos no esporte. 

Técnicos: Não deve se preocupar apenas com o desenvolvimento técnico de seus atletas, mas  

também com seu bem-estar psicológico. Comandar, treinar, instruir, posicionar o time.  

Aprimorar as atletas,  estudando os outros times, verificar o lado tático do jogo, enfim  

desenvolver o esporte e o atleta em geral. 

Assistente Técnico:  responsável por desenvolver  materiais, apostilas para a aplicação dos  

treinamentos, apóia e acompanha os projetos de treinamento e desenvolvimento. 

Controlar a qualidade do material, recursos materiais e tecnológicos para os projetos, captar e  

buscar solução para desenvolvimento das ações nos treinamentos, desenvolver relatórios de 

resultados dos treinamentos, fazendo a programação de eventos e pesquisa de ações de 

desenvolvimento de pessoas. 

Preparador Físico: É um cargo de extrema importância, primeiro pela função natural do cargo,  

na qual é responsável pelo condicionamento físico do grupo ou atleta. Na maioria das  vezes 
ele será o elo de ligação entre o atleta e o técnico. 

 

 

 

 

 

Profissional Carga Horária Função 

Técnico - Professor Designado 32 horas 
semanais 

Iniciação, pré mirim, mirim e infantil 

Técnico e Auxiliar 

 

32 semanais Iniciação, mirim, infantil, Infanto, Juvenil 

Técnico Supervisor das equipes 32 horas 
semanais 

Técnico Juvenil e Adulto e Supervisor de 
todas categorias 
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8. AÇÕES 
 
Etapa I - Atividade fim 
 

 
1 - Uniformes atletas e comissão técnica de treinamento 60 shorts e 170 
camisetas ( camisetas para todos os núcleos),  camisa gola polo, 28 
agasalho moleton, 2 jogos de 15 camisas para jogos oficiais para time de 
competição. 
 
(Para uso e execução das atividades fim da associação, uma 
apresentação com vestuário padrão, passando assim uma melhor 
aparência , tendo todos os núcleos uniformizados com camisetas e 
equipes de competição bem apresentável) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estimado: 20.000,00 
 
 
 
 
 

2 - Taxas Federação Paulista e Associação Pró Voleibol, transferência, 
inscrição, renovação, carteirinhas, arbitragens. 
(Para legalização e participação dos atletas em torneios e campeonatos) 
 
 

Estimado: 42.300,00 

3 - Transporte fora de Franca.  
3.1 – Pinheiros 
3.2 – Bauru 
3.3 – Barueri 
3.4 – São Caetano 
3.5 – São Paulo 
3.6 – Cidades da Região pelo Campeonato APV conforme equipes 
participantes. 
(*Estimativa do ano anterior) 
 
(Deslocamento das equipes a outras cidades de competições, com 
segurança e responsabilidade).  
 

 
Estimado: 27.000,00  

4 - Hospedagem  
Time com 12 atletas e 3 integrantes da comissão técnica. 
(Apenas se necessário para equipes realizar o jogo em cidades da capital 
Paulista, dependendo assim do horário de jogo) Regionais, Abertos, Taça 
Prata, Amistoso. 
 

Estimado: 20.800,00 

5 - Alimentação  
5.1 – Alimentação diária (almoço e jantar) 
5.2 – Alimentação e Lanches quando necessário fora da cidade de 
Franca. 
 
 

Estimado: 107.500,00 

6 – Recursos Humanos 

• Técnico / Auxiliar Técnico - Professor Prestador de Serviço 

Ambos para acompanhamento da equipe, em treinamentos, e jogos 

Estimado: 18.000,00 
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Etapa II - Despesa Administrativa 
 

Contador 
(Para acompanhamento de receitas e despesas, bem como auxílio fiscal 
em prestação de contas) 
 

Estimado: 5500,00 

Aluguel , IPTU 
(Sede local e acomodação das atletas contratadas) 
 

Estimado: 16.000,00 

CPFL, Sabesp 
(Pagamento de despesas correntes da entidade) 
 

Estimado: 3.600,00 

Papelaria 
(Materiais de uso freqüente para prestação de contas como: Papel sulfite, 
cartuchos, pastas, canetas, envelopes, grampos, clips, Xerox. 
 

Estimado: 1.000,00 

 
 
 

9. METAS 

 
9.1 – METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 
Meta 01: – Permitir aos atletas o aprimoramento pela vivência de competições de alto 

nível. 

- Participação do Campeonato Estadual APV na categoria feminina , Mirim, visando à 

classificação da  equipe para o quadrangular final.  

_ Participação do Campeonato Paulista de Voleibol nas categorias feminina  Juvenil, 

visando à classificação da equipe para o quadrangular. 

_ Representar a cidade de Franca nos Jogos Regionais, Joguinhos, Jogos Abertos. 

- Participação no Campeonato Taça Prata, visando a vaga para superliga B . 

INDICADORES – Regulamento e tabelas das competições e seus resultados. 

INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO: Tabelas, Relatórios, fotos, postagem em rede 

social, tabelas e sumulas. 

Meta 02: – Revelar novos talentos para o esporte brasileiro e da modalidade de voleibol 

feminino. 

INDICADORES – Regulamento e tabelas das competições e seus resultados. 

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO – matérias publicadas pela imprensa e/ou fotos, 

rede social como página Facebook da AFV, Instagram e outros. 
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9.2 

METAS QUANTITATIVAS 

Meta 01 - Visitar escolas, divulgando o projeto nos período do contra turno, procurando 

crianças que queiram ingressar no voleibol.  

-  Através destas visitas,  fazer peneiras  para capitação de adolescentes com  potencial 

para a pratica. 

- Treinamento com no mínimo 20 atletas para competir todos os campeonatos do ano, 

representando a cidade nos Joguinhos com equipe Infanto, Regionais e Abertos da 

categoria Juvenil. 

- Manter a iniciação, pré mirim, Mirim, Infantil na base com no mínimo 150 crianças.  

 

 

Núcleo Champagnat Mirim: 20 crianças 

Núcleo Champagnat Iniciação: 20/30 crianças 

Núcleo Champagnat Infantil: 20 crianças 

Núcleo Champagnat Infanto: 14 atletas 

Núcleo Champagnat Juvenil/Adulto: 19 atletas 

NDICADORES – Participação efetiva em competições. 

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO – Apresentação de fichas, relatórios técnicos com 

identificação dos atletas em competições, fotos e reportagens. 

 

 

10. VALOR DO PROJETO 
A) R$ 261.700,00 (DUZENTOS E SESSENTA E HUM MIL E SETECENTOS REAIS)  
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11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS 
 

 Recursos Público Municipais 261.700,00 

 Recursos Público Estaduais / Federais 0,00 

 Recursos Próprios 0,00 

 Outros Recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL 0,00 

 
 

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS / DESPESAS 
Em anexo.  

 
13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Em anexo.  

 
14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

Documentação da prestação de contas mensal e relatórios mensais (definidos pela própria 

norma da FEAC). Publicações em variados tipos de mídias (Redes sociais, TV, rádio, 

jornal). 

 

 
 

15. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

A Associação Francana de Voleibol (AFV) promove a quase 30 anos a pratica do esporte 

desde escolinhas de iniciação esportivas com núcleos espalhados por toda cidade. 

Aeroporto, Leporace, Guanabara e Champagnat, colaboradores como Sesi, Internacional 

e AABB, até a equipe Infanto-Juvenil, que já representaram a cidade nos principais 

campeonatos da modalidade. Ao longo deste tempo colecionou diversas conquistas e 

títulos nas categorias em campeonatos regionais, estaduais; Infantil, Infanto-Juvenil, 

Juvenil e Adulto. Nunca deixando de lado a responsabilidade social com a integração de 

novas crianças ao esporte principalmente aos mais carentes, e também, a descoberta de 



 ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL 
Fundada em 10/02/1990 - CNPJ nº 60.250.941/0001-05 

Reconhecida como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Processo MJ nº 08015.014068/2002-99 – D.O.U. 23/12/2002 

  

 

 

Rua 
 

 

 

Rua Dr. Antonio Ricardo Pinho, 1704 –  Jardim Consolação – Franca – SP – CEP 14.400-240 
Fone/fax (16)  99123-2860 / 3702-1625                               e-mail: afvolei@outlook.com 

grandes atletas no município de Franca. 

Diversas Atletas reveladas e formadas seguiram a carreira esportiva e hoje atuam em 

equipes nacionais e internacionais, além de muitas que passaram pelos projetos e 

venceram como profissionais de outras área e segmentos. No ano de 2000 foi implantado 

o projeto “Social Franca Vôlei”, fortificando ainda mais a proposta educacional de inclusão 

social e qualidade de vida. Em 2017 evoluímos para o projeto "Jornada das estrelas rumo 

a Superliga" agora com a real possibilidade de manter os talentos descobertos aqui em 

nossa cidade na própria cidade e ainda repatriar algumas atletas francanas que saíram 

para ganhar experiência em equipes do cenário nacional do voleibol brasileiro. 

Documentação em anexo. 

 

 
 

16. GESTOR DO PROJETO 
A) NOME: PAULO EDUARDO FRANCHI 

SILVEIRA 
B) CREF ( 001862-G/SP) 

 

C) RG Nº. 7.631.361 D) ÓRGÃO EXP - 
SSP/SP 

E) CPF 024.446.438-36 

F) Qual o vinculo do Gestor Técnico e a proponente: 
(   ) membro da entidade              (  ) funcionário remunerado                      (    ) contratado 
para o projeto            ( x )  Outros 

G) Gestor  Técnico: 
- Professor e Técnico de times Infanto  juvenil e adultos na cidade de Franca durante 25 
anos. 
- Auxiliar Técnico  Seleção Brasileira Juvenil em1998. 
- Curso Instituto Superior de Cultura Física Manoel Fajardo ( Habana) 
 

 
AUTENTICAÇÃO 
Franca, 19 de Março de 2018 
 
_________________________________________ 
Fabiana Cristina de Oliveira 
Associação Francana de Voleibol 
Presidente 
 

 
 




