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CURSO BÁSICO DE GESTÃO PARA TREINADORES (CBGT)

As atribuições do treinador vão além da área técnica esportiva, na qual ele é peça
fundamental no processo de desenvolvimento do atleta. Cabe a ele também a
função da gestão do ambiente de treinamento. Por isso, o Instituto Olímpico
Brasileiro (IOB) oferece o Curso Básico de Gestão para Treinadores (CBGT), que
possui três principais objetivos:

Difundir

Proporcionar

conhecimentos e
técnicas necessários à
atuação dos treinadores
na área da gestão
esportiva, em sua
instituição de origem.

o desenvolvimento de
competências
comportamentais da
treinadora e do treinador, a
ﬁm de que eles sejam
capazes de gerir pessoas
com qualidade.

Promover
reﬂexões sobre gestão
esportiva, gestão de
projetos, liderança,
preparação de atletas,
entre outros.

COMO ESTÁ ESTRUTURADO?
O CBGT está organizado em quatro módulos, realizados on-line, pelo Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), uma ferramenta de ensino e interação que facilita a
troca de informações, por meio de:

V I D EO A U L A S

W EB C O N F ER ÊN C IAS

P R OV AS
ON-L INE

F ORM ULÁRIOS
EL ETRÔNICOS
DE FEEDBACK

QUEM PODE FAZER O CURSO?
Elegibilidade:
• Proﬁssionais de Educação Física, devidamente registrados no Conselho Regional
de Educação Física (CREF).
• Estar associado ao Movimento Esportivo do país (Comitê Olímpico do Brasil (COB),
confederações, clubes, centros educacionais, academias, entre outros).
E/OU
• Ter participado como atleta de Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-americanos.

Prioridades:
• Ser oriundo de organização esportiva* que possua vínculo com o esporte Olímpico
no país.
• Estar em posição estratégica para o desempenho na organização (cargo).
• Ter participado de missão liderada pelo Time Brasil.
• Ser atleta olímpico.
• Ser formado no Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO).
*Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs), Olímpicas ou Vinculadas, Clubes
Formadores de Atletas, entre outros.

COMO REALIZAR AS INSCRIÇÕES?
As inscrições são feitas pelo site do COB (www.cob.org.br). Aproxime o seu
dispositivo móvel do QR Code abaixo, para acessar o site e se inscreva no curso!

PARA GARANTIR O CERTIFICADO DO CURSO É NECESSÁRIO:
CERTIFICADO
• Passar por todo o conteúdo do curso;
• Realizar a avaliação de cada módulo
do curso e obter nota igual ou superior
a 7,0 (sete);
• Responder ao formulário eletrônico
de feedback de avaliação interna.

ATENÇÃO!
Com o objetivo de difundir amplamente os temas antirracismo e prevenção do
assédio e abuso no esporte, o COB lançou o Curso de Prevenção e Enfrentamento
do Assédio e Abuso no Esporte e o Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai
Ganhando, que deve ser realizado por todos os alunos no período de até um mês
após o término do CBGT.

IOB:

/InstitutoOlimpicoBrasileiro

TIME BRASIL:

@institutoolimpicobrasileiro

/timebrasil

www.cob.org.br
REALIZAÇÃO

@timebrasil

