O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está lançando o curso Abuso e Assédio Fora de Jogo,
realizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), sua Área de Educação.

Proteger atletas, homens e mulheres, e outras
potenciais vítimas contra o assédio e o abuso no
esporte é algo muito importante, por isso o IOB
possui três objetivos com a realização desse curso:

1. Difundir amplamente o

tema do assédio e do abuso no
esporte, conscientizando toda a
comunidade esportiva sobre a
importância deste tema.

2. Mostrar como o assédio

e o abuso podem se
manifestar no meio esportivo;
e algumas formas de
reconhecer seus sinais.

3. Informar sobre as ações
de prevenção, canais de
denúncia, enfrentamento e
acolhimento a vítimas.

Quem pode fazer o curso?
O Curso Abuso e Assédio Fora de Jogo é destinado a jovens
atletas, de 12 a 17 anos, proveniente das diferentes categorias,
da iniciação esportiva ao alto rendimento.

Como está estruturado?
O curso está estruturado em três tempos, com vídeos,
interações, reﬂexões e um quiz em cada tempo.
Ah! Olha que legal! Esse curso é a distância (EAD), possui
uma carga horária de 30 horas e você pode organizar seu
tempo de estudo dentro das suas atividades do dia a dia.

Veja os temas que serão
tratados no curso:

Onde se inscrever?
As inscrições são feitas na plataforma
de ensino.

Introdução ao curso
1º Tempo: Aprendendo sobre Abuso e Assédio
• Tipos de Violência
• Consentimento
• Bullying
• História Real

Aproxime o seu dispositivo móvel,
acesse o site e se inscreva na turma.

2º Tempo: Reconhecendo Sinais
• Relação de autoridade
• Reconhecendo abusos
• Comportamento discriminatório
• Etapas da violência sexual
• História real

3º Tempo: Buscando Ajuda
• Declaração de Consenso do COI
• Quando o segredo é abusivo
• O que fazer em caso de violência sexual
• Canais de denúncia

Encerramento
• Avaliação de feedback
• Resultado Final do curso

Para receber o certificado, você deverá cumprir
os quesitos abaixo:
CERTIFICADO
Participar ativamente das
atividades propostas de acordo
com o programa do curso.

Ter aproveitamento final de,
no mínimo, 6,0 pontos.

Responder o formulário
eletrônico de feedback de
avaliação interna.

O certiﬁcado digital de conclusão do Curso Abuso e Assédio Fora de Jogo será
expedido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), após a aprovação do aluno no curso.
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