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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AEDEC BRASIL 2018 

A AEDEC Brasil apresenta seu relatório de atividades que ao longo do ano de 

2018 desenvolveu junto com a parceria da Federação Mineira Basquete -FMB.  As 

atividades foram desenvolvidas em várias frentes na região do Triângulo Mineiro, que 

envolveram um público praticante da modalidade Basquete de quadra e de basquete 3x3. 

1. Copa Cerrado de Basquete 3x3  

2. Campeonato regional categoria U13 

3. Copa Brasil Central.  

 

COPA CERRADO DE BASQUETE 3X3 

A copa aconteceu em agosto de 2018, em uma comunidade da periferia de Uberlândia, 

contando com 10 equipes (50 atletas) participantes, da cidade e região, atingindo um 

publico indireto de 500 pessoas (familiares de atletas e a comunidade). O apoio da FMB 

foi de fundamental importância pois disponibilizou sua equipe de arbitragem local que 

contou com 06 árbitros e 12 mesários. 

 

CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA U13 

A campeonato aconteceu no segundo semestre de 2018, contamos com a parceria do Praia 

Clube Uberlândia e do Sesi Uberlândia para receber os jogos. O campeonato contou ainda 

com a participação das equipes do Praia Clube, Cesta Mágica de Tupaciguara, Sesi 

Gravatas Uberlândia e a APPB Uberaba, no total de 6 equipes (90 atletas), tendo como 

forma de disputa o modelo de todos contra todos e a fase final. O campeonato contou com 

a abrangência de toda região do triângulo e com um público estimado indiretamente de 

800 pessoas entre comissão técnica e dirigente, familiares e a comunidade local amante 

do basquete em geral. Contamos também com o apoio da FMB que cedeu as equipes de 

arbitragem que se revessavam mês a mês, e ainda oficializou como uma atividade regional 

nosso campeonato.  
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COPA BRASIL CENTRAL 

A Copa Brasil Central etapa Uberlândia, contou com times da região do centro oeste, 

sudeste e norte brasileiro, totalizando uma participação de 12 equipes (180 atletas). 

Atingimos diretamente uma média de 1200 pessoas dentre familiares e comunidade, 

comissão técnica e dirigentes. A parceria da com a FMB foi pontual na chancela da 

competição a otimização da arbitragem, os custos para a realização da competição foram 

divididos entre as equipes participante.  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A AEDEC Brasil desenvolveu atividades complementares em relação as da atuação da 

FMB, participando de capacitação de árbitros locais (formação e qualificação 50 alunos 

de educação física), assim como da orientação e treinamento de equipes universitárias (24 

atletas de 2 equipes). Promoveu também festivais de integração da região com as equipes 

de basquete masculina e feminina com a participação de 16 equipes (180 atletas) em 04 

categorias atingindo um publico indireto de mais de 600 durante os dias 09 e 10 de 

dezembro 2018. 

 

 

 

Uberlândia: 20 de dezembro de 2018. 
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