PERGUNTAS & RESPOSTAS
1)

O que é o CT Deo?
O CT DEO – Centro de Treinamento de Deodoro é uma entidade sem fins lucrativos,
apoiada pela Fundação Vale e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de promover a
inclusão social de jovens por meio do esporte e oferecer instalações de excelência para
apoiar a preparação de equipes e atletas de alto rendimento.

2)

Qual é o objetivo do CT Deo?
Promover a transformação de jovens por meio do esporte e apoiar a preparação de
atletas e equipes de alto rendimento, formando campeões dentro e fora das arenas de
competição e contribuindo para o melhor desempenho no cenário esportivo nacional e
internacional.

3)

Qual é a origem dos recursos financeiros do CT Deo?
O CT Deo é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que
executa projetos sociais por meio de parcerias entre a iniciativa privada, o poder público
e outras entidades da sociedade civil organizada. Os seus recursos são oriundos de
patrocínios ou doações diretas ou beneficiadas pela Lei de Incentivo ao Esporte.

4)

O CT Deo pode receber recursos de outros parceiros, entidades ou programas
governamentais?
Sim. Por estar estruturado juridicamente como uma OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), o CT Deo pode captar recursos por meio de Leis de Incentivo
e parcerias com o setor público e privado, além de outras fontes de patrocínio e doações
diretos.

5)

Qual é a qualificação dos profissionais que atuam no CT Deo?
Os profissionais do CT Deo (coordenadores, pedagogo, assistente social, professores e
estagiários) possuem formação compatível com suas funções, além de terem ampla
experiência em suas respectivas áreas de atuação. Todos os profissionais participam de
um processo de formação inicial e recebem supervisão contínua. O processo de
formação/supervisão pretende garantir o alinhamento dos profissionais em relação à
concepção pedagógica do CT Deo, além de buscar ampliar suas competências técnicas
e aprimorar habilidades que possam sustentar as práticas de excelência educacional.

6)

Posso trabalhar como voluntário? Qual é o procedimento para inscrição?
O CT Deo prevê um núcleo de voluntariado para receber os que queiram participar. Para
maiores informações basta entrar em contato através dos telefones 2457-4682 ou
encaminhar seu currículo para o e-mail contato@ctdeo.org.br.

7)

Qual é a área de abrangência de atendimento do CT Deo?
O CT Deo está aberto a todos os habitantes do município do Rio de Janeiro e Grande
Rio. Está localizado na Vila Militar, em área de fácil acesso, a 300 m da Av. Duque de
Caxias, ao lado da Estação Vila Militar do Ramal Santa Cruz da Supervia, da Estação
Vila Militar do BRT Transolímpica e próximo à Saída 26 da Av. Brasil. A maioria dos
beneficiários é composta por moradores do entorno da instituição.

8)

Quais são as atividades desenvolvidas no CT Deo?
O CT Deo desenvolve atividades de Esporte (atletismo e futebol) para crianças e
adolescentes de 06 a 17 anos. As aulas são desenvolvidas em módulos práticos e
teóricos, que abrangem desde a parte técnica esportiva até valores de convivência e
cidadania. Para atender aos diferentes estágios de maturidade desportiva, as turmas
são compostas de acordo com o nível de rendimento dos alunos (Iniciação e
Desenvolvimento), estabelecendo um ciclo evolutivo de aprendizado, alinhado com a
proposta metodológica desenvolvida.

9)

Quais são os dias e horários das atividades no CT Deo?
As atividades são realizadas no contraturno escolar, 2 vezes por semana, de acordo
com a idade e respeitando o volume de treino semanal recomendado para cada faixa
etária. Cada atividade está prevista para ser desenvolvida em 1h e 30.

10) Qual é a faixa etária para participar das atividades do CT Deo?
As crianças devem ter entre 06 anos (completos) e 17 anos de idade para ingressar no
CT Deo.
11) Como se dá a participação dos interessados acima de 17 anos?
Os atletas de Atletismo com idade acima de 17 e até 23 anos poderão participar das
atividades, sem ônus para o CT Deo, nas seguintes condições:
a) Ser atleta federado junto à Federação Estadual e à CBAT.
b) Estar entre os três melhores no ranking do Campeonato Estadual de sua categoria
no ano de referência a sua possível entrada no CT Deo.
12) Há atividades para adultos e terceira idade?
O CT Deo desenvolve o “Projeto Corpo e Alma” que atende os responsáveis dos alunos
matriculados. No momento, o projeto não está em execução, mas em breve
retornaremos com as atividades. Acompanhe em nosso site.
13) Como é feito o acompanhamento dos beneficiários do CT Deo?
Além de uma equipe técnica composta por professores e estagiários de cada
modalidade, os alunos têm acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada
por assistente social e pedagogo.
14) Os alunos que fazem atividades esportivas no CT Deo têm algum benefício
específico?
Sim, todos os beneficiários recebem uniforme para o desempenho de suas atividades.
Ao final das atividades, o beneficiário recebe um lanche e uma bebida.
15) Os alunos têm direito a transporte?
Não. Este benefício não está previsto no projeto.
16) É preciso ter indicação para participar das atividades esportivas do CT Deo?
Não há qualquer tipo de seleção para participar das atividades do CT Deo. Basta estar
dentro da faixa etária (de 6 a 17 anos), apresentar os documentos necessários para
matrícula e estar matriculado em uma escola da rede pública ou particular de ensino,
bem como frequentar regularmente as aulas.
17)

Meu filho é deficiente físico. Ele pode participar do CT Deo?
No momento, o CT Deo não contempla atividades nas categorias paradesportivas.

18) O beneficiário precisa pagar alguma taxa de inscrição ou mensalidade para
participar das atividades do CT Deo?
Não. Todas as atividades são gratuitas.
19) Quais são os critérios de permanência do beneficiário no CT Deo?
O beneficiário deve apresentar frequência mínima de 70% às aulas, boa conduta
disciplinar e comprometimento com as atividades desenvolvidas. Por entendermos a
família como parte fundamental do processo de formação dos beneficiários, também é
avaliado o alinhamento da família com os princípios do CT Deo e com as boas regras
de convivência no meio esportivo. O beneficiário que não atender a esses requisitos
poderá ser advertido, suspenso e desligado do CT Deo.

