INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lança o processo de seleção para para ingresso no Programa
de Carreira do Atleta (PCA) - Núcleo de Atletas de Alto Rendimento (BOLSAS DE ESTUDO 2022),
organizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), sua área de educação.

O PCA Alto Rendimento (BOLSAS DE ESTUDO) é uma iniciativa do COB que visa dar suporte ao
atleta em sua formação global. Com abrangência nacional, o programa viabiliza bolsas de estudo
em cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Estácio de Sá, parceira do programa.

O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) possui os seguintes objetivos com a realização deste
programa:

1) Oferecer condições e ferramentas para o planejamento e a preparação educacional dos
atletas de alto rendimento;
2) Fomentar a formação educacional do atleta;
3) Promover o intercâmbio de informações e experiências entre atletas das diversas
modalidades e níveis.

Quem pode fazer o curso?
Atletas que reúnam os critérios abaixo:
•

Estar atuando como atleta de alto rendimento;

•

Ter participado como atleta de, pelo menos, 01 (uma) edição dos Jogos Panamericanos ou 01 (uma) edição dos Jogos Olímpicos, na categoria adulta, restringindo às
modalidades que compõem o Programa Olímpico Paris 2024 e Milão-Cortina 2026;

•

Possuir a indicação dos respectivos treinadores e do clube ou instituição esportiva de
origem.

*não serão considerados os Campeonatos Pan-americanos da modalidade, somente os Jogos Panamericanos.
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Como está estruturado?

As bolsas de estudo serão oferecidas para os cursos de graduação e pós-graduação, nas
modalidades presencial e a distância, da Universidade Estácio de Sá.
A lista de cursos disponíveis na sua região pode ser acessada pelo site: http://portal.estacio.br/

Como participar?

Para participar, o candidato deverá preencher um formulário eletrônico de inscrição, que estará
disponível de 13 de abril a 29 de abril de 2022, no seguinte endereço:

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro
O processo de seleção é composto de 2 fases:

1) Fase Eliminatória: inscrição no formulário online. Somente serão aprovados nesta fase os
50 (cinquenta) primeiros Candidatos, de acordo com as regras estabelecidas no Edital.

2) Fase Classificatória: entrevistas que serão realizadas por ligações de vídeo, via
computador ou telefone celular, e divulgação dos aprovados.

Calendário
Preenchimento do formulário de inscrição pelo link

13 a 29 de abril de 2022

Resultado da 1ª fase

24 de maio de 2022

Período de entrevistas com candidatos

25 de maio a 31 de maio de 2021

Resultado da 2ª fase

01 de junho de 2022
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Cursos obrigatórios para aprovados

Com o objetivo de difundir amplamente o tema do assédio, do abuso e do racismo no esporte
contribuindo para a cultura de prevenção, enfrentamento e adoção de boas práticas, o COB
lançou o Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE) e o Curso
Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando. Devido à grande importância dos temas e no
intuito de conscientizar toda a comunidade esportiva, todos os profissionais que se relacionam
direta ou indiretamente com o COB precisam realizar os cursos, no prazo de até 2 meses após
divulgação dos candidatos aprovados neste processo seletivo. Diante disso, o COB poderá solicitar
a qualquer momento o certificado como comprovante de realização dos cursos. Contamos com
toda a comunidade esportiva para juntos nessa luta, difundir essas informações a fim de
contribuir para a cultura de prevenção, enfrentamento e adoção de boas práticas.
Para mais informações, acesse o edital do processo de seleção ou entre em contato com a nossa
equipe, disponível de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 18h.

Priscila Miranda Telefone: (21) 3433-5831
E-mail: inscricoes.iob@cob.org.br
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