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PREZADOS PRESIDENTES 
 

Por meio desta, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) encaminha 

informações da Federação Internacional de Ginástica (FIG) a respeito da atualização 

do certificado de educação antidopagem, obrigatório para licenças de atletas (FIG 

Licence) e academias de treinadores (CoachTrue).  

 

A Agência Mundial de Antidopagem (WADA) recentemente atualizou sua plataforma 

de educação e aprendizagem antidopagem (ADEL), o que significa que os 

certificados exigidos pela FIG para solicitar licenças de atletas ou para participar de 

academias de treinadores foram alterados, conforme comunicado da entidade 

máxima da Ginástica mundial: 

 

“Para qualquer pedido de licença ou renovação, a FIG tem solicitado aos ginastas que 

completem o programa „ALPHA‟, o qual foi atualizado e se tornou o „Programa de Educação 

de Atletas de Nível Internacional”.  

 

“A partir de agora, qualquer atleta que solicitar uma licença FIG ou uma renovação deve 

concluir este programa de educação de atletas de nível internacional e obter o certificado, 

que deve ser carregado no perfil do atleta no banco de dados FIG.” 

 

“O certificado é válido por dois anos, a partir da data de conclusão do programa. Isso 

significa que um novo certificado deve ser fornecido para cada renovação de licença.” 

 

“Em relação ao CoachTrue, o programa obrigatório para participar de uma Academia, 

também foi renomeado e se tornou o „Programa de Educação de Treinadores de Alto 

Rendimento‟. Desta forma, qualquer treinador que quiser participar de uma Academia FIG 

terá que concluir este programa primeiro e obter o certificado, o qual deverá ser adicionado 

ao perfil de treinador no banco de dados FIG.” 
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Observe que a WADA lançou sua nova plataforma ADEL primeiro em inglês e 

francês. Os vários programas e recursos devem estar disponíveis em espanhol e 

outras línguas em breve.  

 

Abaixo encaminhamos link de acesso à nova plataforma: 

https://adel.wada-ama.org/learn  

  

Como de costume, contamos com a ampla divulgação destas informações para toda 

a comunidade gímnica. 

 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos nossos votos de 

estima e elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente                                                                               
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