
Confederação Brasileira de Rugby 
Brazilian Rugby Union 
brasilrugby.com.br

Projeto VEM PRO RUGBY 
Programa concessor: Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 
Norma autorizadora do repasse: Decreto n 55.636/10 
Processo: SELJ 0865/15 

Relatório final de execução 

O projeto VEM PRO RUGBY foi idealizado pela Confederação Brasileira de 
Rugby com objetivo de capacitar professores de Educação Física de escolas de 
ensino fundamental a fim de inserir a modalidade no contexto escolar e assim 
tornar a modalidade mais conhecida e criar vínculo da escola com os clubes e 
fomentar a prática contínua do Rugby. 

Vem Pro Rugby desenvolveu 3 públicos diretamente: 
1. Educadores: profissionais dos clubes parceiros da CBRu que foram contratados 

para execução do projeto e desenvolvimento da mão de obra destes clubes; 
2. Professores das escolas: Professores de Educação Física das escolas dos 

municípios onde residem os clubes parceiros; 
3. Praticantes: alunos das escolas que foram desenvolvidos pelos Professores de 

Educação Física e ainda participaram de atividades diretas com os Educadores 
do Projeto. 

Para os educadores, o projeto teve 3 fases de formação sob os seguintes aspectos: 
• Gestão de projetos: torná-los competentes na identificação de necessidades, 

modelagem, execução e avaliação de projetos, assim como negociação com 
poder público, escolas e outros apoiadores; 

• Gestão de pessoas: torná-los competentes na determinação dos papéis e perfis 
dos colaboradores para o sucesso do projeto; 

• Técnica: torná-los competentes no conhecimento técnico de Rugby e mais 
especificamente em Rugby Escolar e TAG Rugby; 

• Organização de eventos: cursos, clínicas, workshops, interclasses e inter-
escolares, todos são eventos, datas pontuais, que devem ser tratadas 
especificamente com uma pré organização, execução do evento e pós evento. 
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Ou seja, os educadores contratados pelo projeto foram desenvolvidos pela 
Confederação Brasileira de Rugby a fim de garantir o amadurecimento das 
pessoas que atuam dentro dos clubes parceiros e que criaram o vínculo entre o 
clube e as escolas impactadas. Este desenvolvimento teve como objetivo 
fortalecer o clube, disseminar nas escolas e garantir a execução e sucesso deste 
projeto. 

Neste quesito o projeto tinha como objetivo a formação de 8 profissionais que são 
as pessoas que atuaram durante o projeto: 
Wanderson Miranda 
Flavio Mazzeo 
Marcelo Pereira 
Paulo Longano 
Leticia Torezin 
Adriana Alves 
Carlos Pazos 
Wallace Ferreira 
Durante este processo tivemos 2 profissionais que saíram ao longo do projeto por 
motivos pessoais, mas que não afetou a execução do mesmo. 

Os Professores de Educação Física impactados eram todos atuantes da rede 
municipal, estadual e particular das cidades onde os clubes parceiros residem e 
em alguns casos municípios vizinhos, como foi com o clube de São João da Boa 
Vista que conta com uma pequena rede de ensino, seu Educador impactou além 
de sua cidade outras duas próximas. 

O projeto objetivava totalizar 80 professores (10 professores por educador), 
porém a aceitação do projeto foi muito superior ao esperado totalizando 457 
professores formados em Rugby Escolar. 

Esta formação dos professores forneceu conhecimento técnico para o início da 
modalidade nas escolas e sua aplicação teve maior sucesso em algumas regiões 
do que em outras mas conquistou uma expressiva marca de 29.897 crianças que 
conheceram o Rugby e seus valores. 
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Pontos positivos: 
O projeto apresentou diversos pontos positivos que listamos abaixo: 
1. Proporcionar o vínculo direto de um profissional de Educação Física que atua 

em um clube à Confederação Brasileira de Rugby; 
2. Evoluir o conhecimento técnico da modalidade e de outras áreas como gestão, 

negociação, organização de evento relacionamento interpessoal destes 
profissionais; 

3. Equipamentos de Rugby para escolas; 
4. Disseminar o Rugby como ferramenta aos professores de Educação Física de 

escolas; 
5. Disseminar o Rugby e seus Valores entre os alunos das escolas impactadas; 
6. Retenção de146 praticantes matriculados nos clubes parceiros, vindos dos  

29.897 impactados no projeto (não era meta do projeto). 

Pontos a melhorar: 
O projeto apresentou pontos a melhorar que listamos abaixo: 
1. O início de execução deve ser mais rápido, assim que liberada a execução 

iniciar imediatamente; 
2. Ter as fases do projeto melhor definidas e ilustradas; 
3. Em cada reunião mensal com Educadores e CBRu exigir a presença do 

presidente ou representante oficial do clube parceiro; 
4. Ter em próximos projetos um gestor exclusivo para o mesmo; 
5. Contabilizar assessoria de imprensa exclusiva para o projeto. 

Sem mais, 

Mauricio Migliano 
Gerente de Desenvolvimento 
Confederação Brasileira de Rugby
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