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1. Apresentação 
 
O Curso Fundamentos da Administração Esportiva (FAE) é uma das iniciativas dos Programas 
da Solidariedade Olímpica (SOI) do Comitê Olímpico Internacional (COI), para o 
desenvolvimento administrativo dos diversos Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). No Brasil, 
o FAE é oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), sendo realizado e chancelado pelo 
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), seu Departamento de Educação. 
 
O FAE será ofertado em duas edições, uma no 1º (primeiro) semestre, de maio a agosto, e 
outra no 2º (segundo) semestre, de setembro a dezembro. 
 
O Curso é baseado no Manual de Administração Esportiva, produzido pela Solidariedade 
Olímpica Internacional (SOI), sendo composto por referências teóricas, ilustrações e inúmeros 
exemplos e exercícios, abrangendo, principalmente, áreas de estudos relacionadas ao 
Movimento Olímpico e à administração de Organizações Esportivas.  
 
Visando promover, difundir e expandir conhecimentos e informações básicas necessárias à 
compreensão da Organização Esportiva Olímpica, o FAE foi formatado na modalidade de 
Ensino a Distância (EAD). Toda a sua programação é composta por atividades teórico-práticas, 
discussões em grupos, avaliações e produção do conhecimento de forma colaborativa.   
 
 

2. Objetivos 
 

O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), por meio da realização do FAE, possui três principais 
objetivos:  
 

a) Promover o desenvolvimento básico de habilidades e conhecimentos de 
gestores esportivos necessários para um gerenciamento mais efetivo das 
Organizações Esportivas Nacionais; 
 

b) Difundir informações, diretrizes e conceitos do Movimento Olímpico; 
 

c) Fomentar o intercâmbio de informações e o desenvolvimento de uma rede 
de contatos profissionais entre os gestores. 
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3. Programação  
 
O curso será desenvolvido em oito módulos que estarão disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) do IOB, distribuídos em três meses. O curso será oferecido em duas 
edições, uma no 1º (primeiro) semestre, de maio a agosto, e outra no 2º (segundo) semestre, 
de setembro a dezembro, conforme os programas seguir: 
 
 
1ª Edição – 2018  
 

FAE – 1º SEMESTRE DE 2018 

Módulo Disciplina Período 
I História Olímpica 07/05 a 18/05/18 

II Valores e Questões 22/05 a 03/06/18 

III Habilidades Administrativas 07/06 a 13/06/18 

IV Administrando o Ambiente 17/06 a 24/06/18 

V Gestão de Recursos 27/06 a 03/07/18 

VI Gestão de Atividades 06/07 a 12/07/18 

VII Desenvolvendo Atletas de Elite 17/07 a 23/07/18 

VIII Seleção para os Jogos Olímpicos e Missão 26/07 a 03/08/18 

 
 
2ª Edição – 2018  

 
FAE – 2º SEMESTRE DE 2018 

Módulo Disciplina Período 
I História Olímpica 03/09 a 14/09/18 

II Valores e Questões 18/09 a 30/09/18 

III Habilidades Administrativas 04/10 a 10/10/18 

IV Administrando o Ambiente 15/10 a 22/10/18 

V Gestão de Recursos 24/10 a 30/10/18 

VI Gestão de Atividades 05/11 a 12/11/18 

VII Desenvolvendo Atletas de Elite 13/11 a 19/11/18 

VIII Seleção para os Jogos Olímpicos e Missão 23/11 a 30/11/18 
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4. O Ambiente Virtual e o Acesso  
 
O Curso de Fundamentos da Administração Esportiva (FAE), é formatado na modalidade de 
Ensino a Distância (EAD), onde os alunos terão acesso a um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) interativo, que pressupõe a construção do conhecimento de forma 
colaborativa com a orientação de um facilitador.  
 
A interface utilizada permitirá o acesso a documentos textuais e audiovisuais. A comunicação 
e a troca de informações serão efetivadas por meio de fóruns de discussão, correspondência 
via e-mail, construção de estudos de caso individuais, formulários eletrônicos de feedback e 
prova online. 
 
O FAE será acessado pelo site: http://iob.cob.org.br/ 
 
Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, os usuários deverão ter acesso a um 
computador com as configurações mínimas necessárias descritas a seguir:  

 Um computador com as configurações mínimas, conforme especificações abaixo: 
o Processador: Intel Pentium, ou i3, AMD A6, ou AMD FX-4300; 
o Memória RAM: 2GB; 
o Sistema Operacional: Windows 7 ou mais atual ou sistema Linux ou Mac OS X 

Mavericks (10.9) ou mais atual no caso de computadores da marca Apple; 
o Navegador de internet: Navegador Google Chrome 35 ou superior, Safari 7 ou 

superior, Mozilla Firefox 35 ou superior, Internet Explorer 10 ou superior; 
o Alguns tipos de conteúdo requerem Macromedia Flash (Versão pode variar de 

acordo com os conteúdos); 
o Conexão de internet: banda larga via cabo ou sem fio/wi-fi de qualidade com 

2Mbps (não utilizar 2G, 3G ou 4G); 
o Resolução Mínima: 1024x768;  

Ou 

 Tablet ou Celular das principais marcas, conforme especificações abaixo: 
o Sistema Operacional: Android 4.1 ou mais atual, iOS 8 ou mais atual (para 

iPad/iPhone); 
o Tamanho de tela: 4 polegadas ou mais com 720p (1280px por 720 px); 
o Memória RAM para dispositivos com Android: 1Gb; 
o Navegador de internet: Google Chrome para Android, Safari ou Google Chrome 

para iOS; 
o Programa de leitura de PDF instalado; 
o Conexão de internet: sem fio/wi-fi de qualidade com 2Mbps (não utilizar 2G, 3G 

ou 4G); 

*O Comitê Olímpico do Brasil não se responsabilizará pelos custos de aquisição/manutenção da infraestrutura 
acima mencionada, nem por eventuais problemas relacionados à mesma ou a eventuais provedores de serviços 
contratados pelos participantes. 

http://iob.cob.org.br/
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5. Inscrições 
 
O FAE é destinado aos profissionais envolvidos com o movimento esportivo do país, tais como: 
membros do Comitê Olímpico do Brasil, das Entidades Nacionais Dirigentes dos Esportes 
Olímpicos e Paralímpicos, dos Clubes Esportivos, das Instituições Educacionais, atletas e ex-
atletas olímpicos, e outras Organizações Esportivas e/ou envolvidas com o Movimento 
Olímpico.   

 
Para a inscrição no curso, o participante deverá se enquadrar nos seguintes pré-requisitos das 
letras A ou B, conforme abaixo: 

 

Situação A: 

1) Estar associado a uma das seguintes organizações: Comitê Olímpico do Brasil, 
Entidades Nacionais Dirigentes dos Esportes Olímpicos e Paralímpicos, Clubes 
Esportivos, Instituições Educacionais, atletas e ex-atletas olímpicos e outras 
Organizações Esportivas e/ou envolvidas com o movimento olímpico, sendo a 
organização responsável por indicar os candidatos a este Comitê; e 
 

2) Ser graduado ou graduando em qualquer curso de uma Instituição de Ensino 
Superior; ou 

 
Situação B: 

 
Ter participado de Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-americanos, como atleta. Nesse 
caso, o candidato fica liberado do item a. 

 
 
Os documentos comprobatórios necessários para a inscrição no processo seletivo do FAE são: 
 

Situação A: 

1) Diploma de graduação completa ou declaração de que está cursando o ensino 
superior; 

2) Declaração de Vínculo Empregatício*. 

*Este item não se aplica aos funcionários do Comitê Olímpico do Brasil. 

 
Situação B: 

 
1) Carta de indicação da Comissão de Atletas do COB. 
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As inscrições serão realizadas, pela Internet, durante o período de 27 de março a 09 de abril 
de 2018, pelo portal de inscrições do FAE:  
 

https://www.cob.org.br/pt/cob/cultura-e-educacao/programa-de-gestores 
 
 

5.1 Condições 
 

É importante ressaltar que somente os colaboradores provenientes das Organizações 
Esportivas que constam no quadro abaixo são elegíveis para participar do curso: 
 

01. Comitê Olímpico do Brasil 

02. Confederações Nacionais Dirigentes dos Esportes Olímpicos  

03. Comitê Paralímpico Brasileiro 

04. Ministério do Esporte 

05. Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude – RJ 

06. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – RJ (SMEL) 

07. Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil 

08. Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB) 

09. Confederação Brasileira de Clubes (CBC) 

10. Cidades Sede dos Jogos Escolares da Juventude no ano de 2018/2019 

11. Academia Olímpica Brasileira 

12. Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) 

 
 

6. Certificado 
 
O Curso Fundamentos da Administração Esportiva (FAE) expedirá certificado outorgado pela 
Solidariedade Olímpica Internacional (SOI) do Comitê Olímpico Internacional (COI), enviado 
em formato digital, por e-mail, após o encerramento do curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cob.org.br/pt/cob/cultura-e-educacao/programa-de-gestores
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      6.1 Condições 
 
 Para o recebimento do certificado, o aluno deverá cumprir todos os quesitos abaixo: 

 

 Assinar o Termo de Compromisso (comprometendo-se a colaborar com o COB e 
Instituições Esportivas do seu Estado ou da sua Cidade para difundir os 
conhecimentos adquiridos no curso na comunidade esportiva local); 

 Participar ativamente das atividades interativas propostas de acordo com o programa 
do curso; 

 Ter aproveitamento final de, no mínimo, 7,0 pontos; 

 Responder todos os formulários eletrônicos de feedback de avaliação interna. 
 
 

7. Organização e Contatos 
 

 Diretora do Curso – Soraya Iida de Carvalho  
Instituto Olímpico Brasileiro 
Telefone: (21) 3433-5885 
E-mail: soraya.carvalho@cob.org.br 
 

 Área Administrativa do Curso – Mônica Moreira  
Instituto Olímpico Brasileiro 
Telefone: (21) 3433-5857 
E-mail: monica.moreira@cob.org.br  
 

 Área de EAD – Gabriela Ozorio  
Instituto Olímpico Brasileiro 
Telefone: (21) 3433-5575 
E-mail: gabriela.ozorio@cob.org.br 
 

mailto:soraya.carvalho@cob.org.br
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