
 
 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES  

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) vem, por meio desta, 

apresentar informações acerca do Programa de Transição de Carreira dos 

Atletas, que através da nossa parceria com a Universidade Estácio de Sá, 

estamos disponibilizando bolsas de estudo em nível de graduação, a fim 

de que as mesmas possam ser divulgadas a toda comunidade da 

Ginástica. 

Com essa oportunidade, além de contribuirmos para a formação de 

grandes atletas, queremos oferecer ao mercado de trabalho do Brasil 

grandes profissionais, excelentes cidadãos. É por isso que nos 

orgulhamos muito dessa nova parceria que fechamos, com uma 

instituição de ensino com o porte e a respeitabilidade da Estácio. 
 

Na graduação, a Estácio possui diferentes formatos de ensino, elaborados 

para atender a cada perfil de estudante, incluindo atletas, que poderão 

escolher entre o ensino Presencial, Semipresencial, Digital ou Flex, de 

acordo com a sua necessidade. A lista de cursos disponíveis na sua região 

pode ser acessada pelo site: http://portal.estacio.br/  
 

A seguir encontram-se as principais informações da seleção:  

 

1) Vagas disponíveis: 

 10 vagas 
 

2) Pré-requisitos: 

 Fazer parte da Seleção Brasileira Permanente ou ter disputado 

o último Mundial de uma das modalidades da Ginástica. 
 

3) Inscrição: 

 E-mail da Presidente: luciene@cbginastica.com.br 
 

4) Prazo da inscrição: 

 03 a 10 de setembro de 2021 
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Passo 01: Responder esta Circular através do e-mail acima citado, com as 

seguintes informações:  

 Confirmação do interesse em participar do processo de 

seleção, nome completo, e-mail e telefone. 

 

Observação: A CBG entrará em contato e caso o número de interessados 

seja maior, o critério de desempate será a maior idade do candidato. 

 

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

votos de estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 

 


