PERGUNTAS FREQUENTES:
1) O que significa CEPE?
– Centro Esportivo Para Pessoas Especiais.
2) Quem pode ser atendido no CEPE?
– São atendidas pessoas com deficiência física a partir dos 6 anos de idade, com a apresentação
de laudo médico.
3) Quais as modalidades esportivas são oferecidas?
Basquetebol em Cadeira de Rodas, Paratletismo, Natação, Futebol de 7 para Paralisados
Cerebrais, Bocha Paralimpica
4) Como é feita a inserção na associação?
– Será feita uma entrevista e avaliação do associado, na sequencia este fará um período de
experiência na modalidade da qual ele se identificar e tiver perfil do diagnóstico físico com as
regras nacionais de cada modalidade esportiva. Passada a primeira fase de adaptação se houver
a identificação do associado, será realizado o cadastro e ele será inserido ao cronograma de
atividades para a iniciação esportiva.
5) O CEPE é uma instituição com fins lucrativos?
- Não, o CEPE é uma associação sem fins lucrativos
6) Como o CEPE consegue recursos para manter as suas atividades?
– O CEPE realiza ações beneficentes, recebe doações, participa de editais de projetos e busca
patrocínios para a realização de suas atividades
7) Como posso ser um Parceiro Institucional do CEPE?
– Empresas, Escolas, Clubes Esportivos e outras organizações podem ser parceiros do CEPE,
cedendo locais para a realização de atividades esportiva, oferecendo prestação de serviços,
contratando nossas palestras e apresentações.
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9) Qual o horário das atividades do CEPE e local?
– Basquetebol em cadeira de rodas (segundas, terças e quintas feiras – das 19:00 ás 21:00hs) –
Ginásio Mário Tim, Bairro Boa Vista
- Atletismo (segunda à sexta feira das 8:00 ás 10:00hs) – Pista de atletismo UNIVILLE, Bairro
Bom Retiro.
- Natação (terças e sextas feiras das 13:00 ás 15:30hs) – Piscina da UNIVILLE, Bairro Bom
Retiro.
- Bocha Paralimpica (segundas, quartas e quintas feiras das 13:30 ás 16:30hs), ARENA Joinville.
Bairro Bucarein
- Futebol de 7 para PC (segundas e quartas feiras das 19:30 ás 21:00hs). ADE Embraco, Bairro
Distrito Industrial.
- Escolinha de esportes paralimpicos (terças e sextas feiras das 15:30 ás 16:15) Ginásio Escola
UNIVILLE, Bairro Bom Retiro.
10) O CEPE por ser uma associação pode receber doações?
– Sim, o CEPE pode receber doações, basta entrar em contato com a instituição para receber
maiores informações.
11) Como posso entrar em contato para participar da associação ou conhecer um pouco
mais do trabalho?
– Através do nosso e-mail: contato@cepe.esp.br ou pelos telefones: 47: 99648-9419 ou 47999989603.
14) Outras Perguntas e/ou dúvidas entre em contato por email: contato@cepe.esp.br
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