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Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. 
Circular :  0040/2022  PW/sc 
 
 
A/C:  Entidades Nacionais de Administração do Desporto - ENADs 
 
 
Ass:    Lançamento do Processo Nacional de Inscrições dos Cursos do  
 Instituto Olímpico Brasileiro do COB 
 
 
Prezados Srs. e Sras. Presidentes, 
 
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem o prazer de comunicar sobre o lançamento 
do Processo Nacional de Inscrições dos nossos Cursos do Instituto Olímpico 
Brasileiro (IOB) para o ano de 2022, bem como de apresentar o Calendário Anual 
de Oportunidades de Capacitação. 
 
O IOB é a área de Educação do COB e tem a missão de gerar e difundir 
conhecimento para a formação de profissionais altamente qualificados, capazes de 
atender aos desafios da evolução do esporte nacional, e assim, contribuir para o 
seu crescimento.  

Para 2022 estão sendo ofertadas vagas para bolsas de estudo, distribuídas entre 
os cursos voltados aos programas de capacitação do IOB, com diferentes formatos 
e níveis para gestoras e gestores esportivos, treinadoras e treinadores, atletas e 
demais profissionais envolvidos com o esporte, organizados em quatro programas, 
a saber:  
 

• Programa de Gestores. 

• Academia Brasileira de Treinadores (ABT). 

• Programa de Carreira do Atleta (PCA). 

• Programa Esporte Seguro. 
 
A inscrição encontra-se disponível, no período de 13 a 29 de abril de 2022, no site 
do COB, através do seguinte link: 
 
 
https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro  
 
 

Disponibilizamos os documentos abaixo listados para facilitar uma eventual 
divulgação de V.Sa. sobre o Lançamento do Processo Nacional de Inscrições dos 
Cursos do IOB com a sua comunidade esportiva: 
 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro
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• Anexo I: Calendário Anual de Oportunidades de Capacitação; 

• Anexo II: Folder Eletrônico do IOB com a descrição e detalhamento de cada 
curso; 

• Anexo III: Conteúdo para Divulgação. 
 
Todas as informações e os critérios de elegibilidade estão descritos nos 
Informativos e/ou Editais dos Processos de Seleção, pelo link divulgado acima, na 
página do COB. 
 
Para lançar e apresentar o Processo Nacional de Inscrições dos Cursos do IOB, 
realizaremos uma reunião on-line, amanhã, dia 14 de abril de 2022, às 11h. Para 
participar, acesse o link: https://us06web.zoom.us/j/82465543613 
 
Colocando-nos ao inteiro dispor para quaisquer informações adicionais, através do 
IOB (iob@cob.org.br), aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e 
consideração. 
 
 
Saudações Olímpicas, 
 
 
 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
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