Rio de Janeiro, 02 de março de 2021.
Circular: 0021/2021 PW/jv

Aos: Membros da Comissão de Atletas do COB

Assunto: Oportunidade de Bolsa de Estudos para o Curso Master of Sport
Administration (MSA) - Universidade Olímpica Internacional da
Rússia (RIOU)

Prezados Membros da CACOB,
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem o prazer de divulgar a informação
recebida da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ACNO) sobre a
disponibilidade de bolsas de estudos para o curso Master of Sport
Administration (MSA).
O MSA é promovido pela Universidade Olímpica Internacional da Rússia (RIOU)
e destinado a profissionais que almejam melhorar seus conhecimentos sobre
Gestão Esportiva, a partir das melhores práticas atuais, compartilhando
experiências com estudantes do mundo inteiro.
O curso tem um programa de ensino que conta com excelentes recursos de
aprendizagem e com uma equipe de professores especializada, sendo
direcionado para profissionais com perfil de liderança e que possuam o objetivo
de se desenvolver e se destacar na área de administração esportiva.
Em 2021 estão sendo oferecidas bolsas de estudos para o MAS,
contemplando os custos do curso, do alojamento no campus da Universidade e
das passagens aéreas (classe econômica). As demais despesas estarão a cargo
do estudante.
A seguir encontram- se as principais informações:
1) Critérios de elegibilidade:
• Ensino Superior Completo (obrigatório).
• Domínio da Língua Inglesa (com comprovação).
2) Será realizado no período de setembro de 2021 a junho de 2022, sendo
a maior parte de forma presencial na Universidade Olímpica Internacional
da Rússia, na cidade de Sochi.

3) Todas as informações e as normas que regem o Processo Seletivo podem
ser
encontradas
no
site
da
Universidade:
http://www.olympicuniversity.ru/en/home
Os candidatos interessados em participar do processo seletivo para o MSA
deverão seguir o passo a passo abaixo:
Passo 01: Confirmar o interesse, através de email, especificando: nome
completo, telefone e email de contato.
Passo 02: Enviar os seguintes documentos exigidos pela RIOU (os
documentos que não forem emitidos em inglês ou russo deverão ter a tradução
juramentada):
1) Cópia do passaporte (com validade superior a 18 meses e deve
conter, pelo menos, 2 páginas em branco, para eventual emissão de
visto);
2) Cópia do Diploma de Ensino Superior e do Histórico;
3) Cópia de certificado que comprove o domínio da Língua Inglesa (com
nível mínimo C1);
4) Currículo (em Inglês);
5) Documentos adicionais (não obrigatórios) : carta de recomendação
Todos os documentos listados acima deverão ser enviados,
impreterivelmente, até às 18 horas do dia 22 de março de 2021, segundafeira, por e-mail, para o seguinte contato:
Instituto Olímpico Brasileiro
A/C: Julia Vieira
E-mail: iob@cob.org.br / julia.santos@cob.org.br
Contato para dúvidas: (21) 3433-5883
Além disso, esclarecemos que o COB está desempenhando o papel de
interlocutor neste processo, posto que a decisão final caberá à ACNO e à RIOU.
Colocando-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos, através do Instituto
Olímpico Brasileiro, apresentamos cordiais cumprimentos.
Saudações Olímpicas,
Paulo Wanderley Teixeira – Presidente
(assinado no documento original)

