
 

 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022. 
Circular:  0045/2022  PW/sc 
 
  
Aos: Presidentes das Confederações Brasileiras Dirigentes de Esportes Olímpicos 
 
 
 
Ass: Divulgação do 29th International Seminar on Olympic Studies for 

Postgraduate Students – International Olympic Academy 
 
 
 
Prezados Presidentes, 

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem o prazer de divulgar a oportunidade recebida 

da International Olympic Academy (IOA) sobre o 29th International Seminar on Olympic 

Studies for Postgraduate Students. 

Este seminário atrai vários estudantes de pós-graduação dos mais altos padrões 

acadêmicos que procuram tópicos relacionados ao esporte e Olimpismo, que desejam 

melhorar seus conhecimentos e fazer uma pesquisa em assuntos Olímpicos.  

Nesta edição, o seminário terá como tópico principal “O Movimento Olímpico e o 

Olimpismo na Era Digital” e como tópico especial “A Promoção da atividade física 

através de estratégias de envolvimento digital e esportes virtuais”. 

Após a conclusão do seminário, a Academia Olímpica Internacional (IOA) publicará os 

trabalhos dos alunos, em uma edição especial, que ficará disponível na internet. 

Para esta oportunidade, o estudante arcará com todas as despesas relacionadas, a 

saber: 

o Taxa de inscrição no valor de 150 euros por pessoa; 

o Taxa de participação no valor de 1.350 euros por pessoa (que inclui 

acomodação, alimentação, transporte local e tour guiado) 

o Passagens aéreas; 

o Visto (se aplicável); 

o Outras despesas. 

 
A seguir encontram- se as principais informações do curso: 

 
1) Critérios de elegibilidade: 

• Ser estudante de pós-graduação com excelente desempenho 
acadêmico. 

• Ter até 45 anos de idade. 

• Domínio da Língua Inglesa (com comprovação). 

• Vacinação completa COVID-19 e apresentação de teste de COVID-19 
negativo 72 horas antes da viagem. 

 



 

 

2) O Seminário terá duração de 20 dias, sendo realizado no período de 07 a 26 de 
setembro de 2022, nas instalações da Academia Olímpica Internacional, em 
Atenas - Grécia. 

 

Os interessados em participar do processo seletivo deverão seguir o procedimento 

abaixo: 

 

➢ Submeter a candidatura através do link abaixo:  

 

http://ioa.org.gr/registration-platform-postgraduate-seminar/ 

 

A plataforma está aberta e a data final para inscrição é terça-feira, 31 de maio de 2022. 

Não serão consideradas as inscrições feitas após essa data. 

 

➢ Todos os candidatos devem enviar na plataforma os seguintes documentos 

exigidos pelo curso: 

1) Currículo detalhado (em inglês); 

2) Cópia do passaporte; 

3) Foto 3x4; 

4) Carta de recomendação do professor supervisor do candidato (em inglês);  

5) Resumo do artigo sobre o tópico olímpico em que o aluno está pesquisando (em 

inglês); 

6) Comprovante de proficiência na língua inglesa (B2 ou superior). 

7) Certificado de vacinação (em inglês). 

 

Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com a coordenadora do 

Seminário, Sra. Gina Tsiotra :  

 

Tel.: + 30. 210. 68 78 728 

E-mail: g.tsiotra@ioa.org.gr  

 

Importante salientar que o COB não fará parte do processo de avaliação dos candidatos 

e que a decisão sobre o deferimento do referido processo é de inteira responsabilidade 

da International Olympic Academy.  

 

Agradecemos a atenção dispensada e reiteramos votos de elevada estima e apreço. 

 

Saudações Olímpicas, 

 

 

 

Paulo Wanderley Teixeira 

Presidente 

http://ioa.org.gr/registration-platform-postgraduate-seminar/
mailto:g.tsiotra@ioa.org.gr

