INFORMATIVO: CURSO BÁSICO DE GESTÃO PARA TREINADORES

1. Apresentação
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresenta o Curso Básico de Gestão para Treinadores
(CBGT), da Academia Brasileira de Treinadores, edição 2020, realizado e chancelado pelo
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), seu Departamento de Educação.
A evolução do esporte, a alta competitividade entre as nações e o avanço da ciência do esporte
trouxeram para o treinador grandes desafios para o seu dia a dia. O treinador, sendo peça
fundamental no processo do desenvolvimento do atleta, precisa dominar conhecimentos
técnicos da modalidade esportiva e do treinamento esportivo. Contudo, as atribuições do
treinador vão além da área técnica esportiva, cabendo a ele a função da gestão do ambiente de
treinamento.
Dentro desse cenário, o CBGT conduz uma programação que abrange o Movimento Olímpico, a
área de planejamento, gestão de pessoas, recursos financeiros e tecnológicos, além de trabalhar
com temas de comunicação, liderança, negociação, entre outros conteúdos indispensáveis à
formação do treinador.
O CBGT está formatado na modalidade de Ensino a Distância (EAD), estruturado da seguinte
forma: videoaulas, webconferências, exercícios de fixação, avaliações objetivas e produção do
conhecimento de forma colaborativa através do conteúdo didático do curso.

2. Objetivos
O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), por meio da realização do CBGT, possui três principais
objetivos:
a)

Promover a aquisição de conhecimentos e técnicas que permitam uma atuação
competente dos treinadores na área da gestão esportiva, junto à sua instituição de
origem;

b)

Promover o desenvolvimento pessoal do treinador, a fim de que ele seja capaz de gerir
pessoas com qualidade em seu meio;

c)

Gerar e promover fóruns de discussão sobre o processo da gestão esportiva, gestão de
projetos, liderança, preparação de atletas, entre outros.
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3. Programa
O curso será realizado online, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), uma
ferramenta de ensino e interação, podendo ser acessado em um computador ou em um
smartphone.
O AVA permitirá o acesso a documentos textuais e audiovisuais. A comunicação e a troca de
informações serão efetivadas por meio de webconferências, videoaulas, correspondência via email, formulários eletrônicos de feedback, exercícios de fixação e provas online.
O CBGT é desenvolvido em quatro módulos e será oferecido em duas edições, sendo uma no 1º
(primeiro) semestre e outra no 2º (segundo) semestre, conforme tabela a seguir:
1ª Edição 2020:

Módulo
I
II
III
IV

CBGT – 1ª SEMESTRE DE 2020
Disciplina
Estrutura Esportiva
Fundamentos de Gestão
Gestão de Pessoas
Desenvolvimento Pessoal
Módulo de Recuperação

Período
01/06 a 20/06/2020
23/06 a 12/07/2020
15/07 a 03/08/2020
06/08 a 25/08/2020
26/08 a 31/08/2020

CBGT – 2ª SEMESTRE DE 2020
Disciplina
Estrutura Esportiva
Fundamentos de Gestão
Gestão de Pessoas
Desenvolvimento Pessoal
Módulo de Recuperação

Período
20/07 a 06/08/2020
11/08 a 30/08/2020
02/09 a 21/09/2020
24/09 a 13/10/2020
16/10 a 25/10/2020

2ª Edição 2020:

Módulo
I
II
III
IV

4. Público-alvo
O público-alvo é o profissional de Educação Física, devidamente registrado no respectivo
Conselho Regional de Educação Física, envolvido com o movimento esportivo do país.
5. Processo seletivo
5.1 Pré-requisitos
O participante deverá se enquadrar nos seguintes pré-requisitos:
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a) Ser profissional de Educação Física, devidamente registrado no respectivo Conselho
Regional de Educação Física, conforme art. 1º da lei federal 9.696 de 1998;
b) Estar associado ao Movimento Esportivo do país, sendo: membro do Comitê Olímpico
do Brasil, de uma das Entidades Nacionais Dirigentes dos Esportes Olímpicos e
Paralímpicos, de Clube Esportivo, de Instituição Educacional, atleta e ex-atleta
Olímpico, e de outra Organização Esportiva e/ou envolvida com o Movimento
Olímpico;
c) Apresentar suficiência para leitura e compreensão de textos em espanhol ou inglês.
De acordo com as políticas do Comitê Olímpico Internacional, que recomenda fortemente a
promoção da participação da Mulher no esporte, o Comitê Olímpico do Brasil incentiva a total
integração de participantes do sexo feminino no Curso Básico de Gestão para Treinadores.

5.2 Inscrições
As inscrições serão realizadas pela Internet, no período de 30 de abril a 10 de maio de 2020,
pelo site do COB:
https://www.cob.org.br/pt/cob/sobre-o-cob/instituto-olimpico-brasileiro/academia-brasileirade-treinadores
Neste formulário eletrônico, o Candidato irá preencher os campos com seus dados pessoais,
acadêmicos e profissionais.
5.3 Etapas do Processo Seletivo
O processo seletivo será feito baseado no cumprimento do item 5.1 e pela análise do Conselho
Acadêmico Esportivo (CA-E) do Curso. Serão avaliados, os pré-requisitos listados anteriormente
e será dada prioridade ao candidato que:
•

Participou ou está convocado para participar, como treinador, nas Missões do Time
Brasil, lideradas pelo COB; e/ou

•

É formado no Curso de Esporte de Alto Rendimento da Academia Brasileira de
Treinadores, do COB; e/ou

•

É associado, como treinador, à uma Entidade Nacional Dirigente do Esporte Olímpico
(Confederação Brasileira de Esporte Olímpico).

Os formulários de inscrição serão avaliados por um Conselho Acadêmico-Esportivo (CA-E),
organizado, especificamente, para definir os candidatos a serem aprovados para realizar o CBGT.
O CA-E será composto por especialistas ligados à Diretoria do COB, que, ao realizar a Análise
Final do Currículo do Candidato, poderão consultar outras áreas do COB, a seu critério, que
estejam relacionadas e/ou possam ser impactadas pelo projeto em questão.
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As decisões tomadas pelo CA-E serão baseadas na análise dos dados do formulário de inscrição
e nos níveis de prioridades, de acordo com as estratégias da Diretoria do COB. A decisão do
Conselho estará condicionada, ainda, a comprovação de todos os documentos apresentados no
cadastro de inscrição.
O CA-E definirá os candidatos aprovados para ocuparem as 200 vagas disponibilizadas pelo COB.

5.4 Resultado Final do Processo Seletivo
Na segunda semana de maio de 2020, será divulgado, por e-mail, o resultado oficial dos
candidatos aprovados.
6.

Certificado

O Curso Básico de Gestão para Treinadores emitirá um Certificado online aos alunos que forem
aprovados no Curso.
6.1 Condições
Para obter o certificado, o(a) aluno(a) deverá ter cumprido todos os quesitos abaixo:
•
•
•
•
•

Estar devidamente sem pendência no Curso;
Participar em 100% das atividades previstas no programa do Curso;
Ter Nota Final, mínima, de 7,00 (sete) pontos;
Dirigir-se com seriedade e respeito às atividades, aos colegas e a todos os envolvidos no
CBGT;
Responder as avaliações eletrônicas de feedback dos módulos via AVA.

7.

Contatos

Mais informações através do e-mail iob@cob.org.br ou Whatsapp (21)98157-6933.
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