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Apresentação 
 

O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no 

âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). O objetivo dos 

Centros de Iniciação ao Esporte é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público 

esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade 

social das grandes cidades brasileiras, integrando num só espaço físico atividades e a prática 

de esportes voltados ao esporte de alto rendimento e com isso estimulando a formação de 

atletas, entre crianças e adolescentes.  

Está prevista a contratação de aproximadamente 300 CIE’s com um total de investimento de 

mais de R$ 800 milhões. Os municípios poderão escolher entre 3 modelos de CIE’s, 

dependendo do tamanho do terreno a ser disponibilizado pelo município. Os projetos de 

arquitetura e engenharia dos CIE’s serão fornecidos pelo Ministério do Esporte aos municípios 

elegíveis. 

Sistema de Cadastramento da Proposta 
 

Cadastro do Proponente 
O Credenciamento será realizado, uma única vez, diretamente na sua agencia de 

relacionamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O proponente solicitará ao Gerente sua 

SENHA e LOGIN. De posse da SENHA e LOGIN, o Proponente acessará o endereço do 

Ministério do Esporte. 

Cadastro da Proposta  
Após acessar o sitio eletrônico http://www.esporte.gov.br do Ministério, clicará no banner do 

programa (conforme figura 1), ou acessará diretamente o seguinte endereço  

www.esporte.gov.br/cie. 

http://www.esporte.gov.br/
http://www.esporte.gov.br/cie
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Figura 1 

 

Após, será direcionado para a tela de LOGIN, onde, informará os dados, conforme figura 2. 

Figura 2 

 

Figura 3 

No caso de ser o primeiro acesso (senão ir para o próximo item), o proponente fará 

atualização dos dados, clicando no ícone abaixo, conforme a figura 4.      

 

Informará os dados, 

digitará o código de 

segurança e clicará 

em LOGIN 
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Figura 4 

 

Neste caso o proponente fará a verificação dos dados e complementação, com a informação 

do endereço de e-mail, e troca da senha de acesso (figura 5). 

Figura 5 

 

Na figura 6, preencherá os dados do proponente, lembrando que os campos marcados por 

asterisco ( * ), são de preenchimento obrigatório. 
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Figura 6 

 

Após a atualização das informações, Clicar em Salvar e Voltar, conforme figura 7.  

Figura 7 
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Neste momento, o sistema retornará a tela inicial, onde o proponente incluirá a proposta, 

conforme figura 8.  

Figura 8 

 

Na próxima tela clicará em “Nova proposta”, conforme figura 9.  

Figura 9 

 

O proponente será direcionado para a próxima tela do sistema onde começará a inclusão dos 

dados da proposta. (Figura 10). 

Figura 10 

 

Passo 1, refere-se aos dados gerais da proposta, como : 

- Modelo do CIE a ser desenvolvido (figura 11): o proponente define o modelo do projeto, 

baseado no tamanho da área do terreno. 

Através desta opção, o 

proponente acessará as 

propostas já 

cadastradas, para 

alterações/ 

complementação, e para 

inclusão de novas 

propostas (respeitando 

o limite de propostas).  
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Figura 11 

 

- A proposta se refere a (figura 12): aqui o proponente indicará o tipo de objeto que será 

executado.  

Figura 12 

 

- Endereço em que CIE será construído (figura 13): endereço referente ao local onde estará 

localizado o CIE. 

Figura 13 

 

- Coordenadas Geográficas : o proponente acessará o link (em destaque na figura 14), e 

mostrará no mapa a localização do terreno que será construído o CIE. 

Figura 14 
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- Caracterização da área a ser atendida (figura 15): 

Figura 15 

 

- Características físicas do terreno:  

Figura 16 

 

- Situação fundiária:  

 - Como se caracteriza o terreno onde será construído o CIE? (alternativas não 

excludentes):  
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Figura 17 

 

Figura 18 
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Após o preenchimento de todos os dados do Passo 1 (figura 18), o proponente irá clicar no 

botão de gravar (figura 19). 

Figura 19 

 

 

Passo 2, preencher dados estatísticos sobre a região a ser atendida. Após o preenchimento o 

proponente irá clicar no botão de gravar (figura 19). 

Figura 20 
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Figura 21 
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Passo 3, anexar fotos do terreno, e outros anexos referentes ao projeto, conforme a 

descrição do sistema (figura 22). 

Figura 22 

 

Passo 4, nota de responsabilidades (figura 23), o proponente se torna ciente de suas 

responsabilidades perante a seleção e a execução da proposta.   

Figura 23 

  

 

Após a inclusão dos dados 

Após a inclusão dos dados 
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Após a conclusão do Passo 4, o proponente Salvará a proposta. (figura 24). 

Figura 24 

 

O sistema retornará a tela inicial e no Painel de Pendências, identificará as Pendências que 

deverão ser sanadas, caso existam, para finalização da proposta (figura 25). 

Figura 25 

 

Obs. Atenção, o preenchimento equivocado, intencionalmente errôneo ou a permanência das 

pendências até a data final de envio irá comprometer o processo. 

Proposta Cadastrada com Sucesso. 
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Ajuda 

Perguntas Frequentes   

www.esporte.gov.br/cie/perguntasFrequentes.jsp 

Contato 

cie@esporte.gov.br 

Manuais 

www.esporte.gov.br/cie/manuais.jsp 
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