O Programa de Carreira do Atleta – Núcleo de Atletas em Transição de Carreira
(PCA Transição), é uma iniciativa do COB que visa dar suporte ao atleta em sua
formação global. Com abrangência nacional, o programa se desenvolve por meio de
um curso que conduz uma série de atividades voltadas à preparação individual para
a transição de carreira do atleta, e possui os seguintes objetivos.

1 . PR EPAR AR

3. PROM OV E R
2. FOMENTAR

o atleta na transição da
carreira esportiva de alto
rendimento para uma
nova carreira;

o intercâmbio de
informações e
experiências entre
atletas das diversas
modalidades e níveis.

a formação
educacional do
atleta;

CO MO E STÁ ESTRUTUR A DO?
O Programa do curso está estruturado em dois módulos:

M Ó DULO GER AL

É realizado na modalidade híbrida,
composto por atividades presenciais e a
distância, contemplando seminários,
palestras e workshops, que trazem temas
relevantes para a transição de carreira;
além de atendimentos de Coaching e
estudos individualizados. O módulo conta
também com uma plataforma de ensino a
distância com conteúdo adequado ao
processo
de
transição
para
complementação dos estudos. Tem a
duração total de seis meses, divididos em
70 horas.

MÓDULO PERSONALI Z AD O

Este módulo é composto por um plano
de carreira individual, desenvolvido de
acordo com as necessidades de cada
atleta para alcançar os objetivos
pretendidos. A duração pode variar de
seis meses a seis anos, dependendo das
atividades que o atleta irá realizar, que
podem ser de pesquisas e estudo.

Q UE M PO DE FA Z ER O CURSO?
Atletas que encerraram ou estão em via de encerrar suas carreiras esportivas e que
desejam se preparar para uma nova posição, de forma planejada e coerente com
suas aptidões. É necessário:
Ter participado como atleta de, pelo menos, 01 (uma) edição dos Jogos Pan-Americanos
ou 01 (uma) edição dos Jogos Olímpicos, como atleta.
Atletas que pararam de atuar nos anos 2020 e 2021 e/ou atletas que planejam parar
nos anos 2023 e 2024.

CO MO PA RTI CI PA R?
Para participar, o candidato deverá preencher um formulário eletrônico de inscrição,
que estará disponível no site do COB (www.cob.org.br).
Aproxime o seu dispositivo móvel do QR Code abaixo, para acessar o site e
se inscrever.

O processo de seleção é composto por 2 fases:
E
1. FAS
ELI M I N ATÓR IA

2.

FASE
CL ASSIFICATÓRIA

É composta por análise de currículo
contemplando os resultados esportivos e
por análise criteriosa do Conselho
Acadêmico Esportivo (CA-E), que realizará
uma análise e validação das informações
fornecidas, sobretudo dos resultados
esportivos, e da carta de intenção do atleta.
A avaliação ﬁnal será conduzida a partir da
entrevista on-line.

É composta por inscrição e veriﬁcação
da elegibilidade do candidato.
Somente serão aprovados nesta fase
os candidatos que estiverem de
acordo com os critérios. Apenas os
candidatos aprovados na primeira fase
do processo de seleção seguirão para
a próxima.

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 10h às 19h.

CE RT IFICAD O
Após a conclusão do curso, os atletas que
cumprirem todas as obrigações do programa
receberão certiﬁcado expedido pelo Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB).

ATENÇÃO!
Com o objetivo de difundir amplamente os temas racismo, 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 até um mês após o término do curso PCA-Transição.

IOB:

/InstitutoOlimpicoBrasileiro

TIME BRASIL:

@institutoolimpicobrasileiro

/timebrasil

www.cob.org.br
REALIZAÇÃO
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