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1. Apresentação 

 

É com grande satisfação que o Comitê Olímpico do Brasil (COB), através da sua área de educação, 

o Instituto Olímpico Brasileiro, apresenta o Processo de Seleção para oferta de bolsas de estudo 

em cursos de graduação e pós-graduação para atletas de alto rendimento, em parceria com a 

Universidade Estácio de Sá. 

 

O COB, visando oferecer oportunidades de educação aos atletas, criou o Programa de Carreira do 

Atleta (PCA), o qual oferece condições e ferramentas para o planejamento e a preparação dos 

atletas, desde a iniciação da carreira esportiva de alto rendimento, até a fase de transição para o 

mercado de trabalho, além de viabilizar bolsas de estudo nas mais diversas áreas e níveis.  

 

Este processo seletivo oferecerá 50 (cinquenta) bolsas e, para participar, a pessoa candidata 

deverá preencher um formulário eletrônico de inscrição, que estará disponível no site do COB 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro. 

 

 

2. Quem pode fazer o curso? 

 

Atletas que reúnam todos os seguintes critérios, de caráter obrigatório e acumulativo: 

 

• Estar atuando como atleta de alto rendimento; 

• Ter participado como atleta de, pelo menos, 01 (uma) edição dos Jogos Olímpicos, 

ou Jogos Pan-americanos¹, ou Jogos Sul-americanos¹, ou Jogos da Juventude do 

Comitê Olímpico do Brasil², nesta ordem de prioridade, restringindo às 

modalidades que compõem o Programa Olímpico Paris 2024 e Milão Cortina 

2026; 

¹ Não serão considerados os Campeonatos Pan-americanos e Sul-americanos, somente os Jogos 

Pan-americanos e os Jogos Sul-americanos da modalidade. 

² Anteriormente intitulado Jogos Escolares da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil. 

 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro
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3. Como realizar as inscrições? 

 

3.1 No site do COB 

As inscrições devem ser feitas pelo site do COB, através do link 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro ou aproximando o seu 

dispositivo móvel do QR Code abaixo: 

                                                  

 

3.2 Na Universidade Estácio de Sá 

Após a inscrição no site do COB, os atletas deverão seguir os passos abaixo: 

 

Para candidatos(as) às bolsas de Graduação: acessar o site da Universidade Estácio de Sá 

http://portal.estacio.br/ para checar lista de cursos³ disponíveis e realizar o agendamento da 

prova de vestibular. Após receber o resultado do vestibular, entrar em contato com nossa 

equipe através do e-mail iob@cob.org.br para apresentar o resultado e o número de 

inscrição. Em caso de aprovação no vestibular, informaremos os próximos passos para 

agendamento de entrevista.  

 

Para candidatos(as) às bolsas de Pós-graduação: acessar o site da Universidade Estácio de 

Sá http://portal.estacio.br/ para checar lista de cursos* disponíveis e realizar inscrição. Após 

receber o número de inscrição, entrar em contato com nossa equipe através do e-mail 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro
http://portal.estacio.br/
mailto:iob@cob.org.br
http://portal.estacio.br/
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iob@cob.org.br para apresentar o número de inscrição. Em seguida, informaremos os 

próximos passos para agendamento de entrevista.  

 

³Exceto para os cursos de Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Gastronomia e 

Biomedicina, além dos cursos de MBA Executivo, Pós-Médica e Pós-Odonto, e todos os cursos 

que constem “*” ao lado do nome, dentro do canal de inscrição do site. Ressaltamos que 

mesmo os cursos totalmente a distância possuem provas obrigatoriamente presenciais, 

devido regulamentação do Ministério da Educação (MEC). Portanto, o curso do seu interesse 

deverá estar disponível na sua cidade e país de residência. 

 

4. Processo de seleção 

Os(as) atletas serão avaliados(as) em duas fases:  

 

1ª Fase – Eliminatória: composta por inscrição no site do COB; inscrição na Universidade Estácio 

de Sá; realização do vestibular (apenas para cursos de graduação) e verificação da elegibilidade 

do candidato (a verificação será realizada com as Confederações Nacionais Dirigentes dos 

Esportes Olímpicos, com a Área de Esportes e outra área necessária do COB). Esta fase é 

eliminatória. Somente serão aprovados nesta fase os candidatos que estiverem de acordo com os 

critérios de elegibilidade do item 3 (três) do Edital e aprovados no vestibular ou inscritos no curso 

de Pós-graduação. 

 

2ª Fase – Classificatória: composta por entrevista coletiva realizada pelo IOB com os candidatos 

aprovados na fase anterior. 

 

 

 

 

mailto:iob@cob.org.br
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5. Calendário 

 

O Processo de Seleção seguirá os calendários abaixo: 

 

Benefício das bolsas de estudo iniciando no 2º semestre de 2023 

1ª fase: 

Eliminatória 

Inscrição no site do COB 16 de fevereiro a 01 de maio de 2023 

Realização da redação na Universidade Estácio de 

Sá e envio do resultado para IOB 
03 a 17 de maio de 2023 

Resultado da 1ª fase 14 de junho de 2023 

2ª fase: 

Classificatória 

Período de entrevista coletiva com candidatos 

realizada pelo IOB 

16 a 20 de junho de 2023 

Resultado final 27 de junho de 2023 

Matrícula na Universidade Estácio de Sá 18 a 24 de julho de 2023 

Encontro de boas-vindas on-line 31 de julho de 2023 

 

Benefício das bolsas de estudo iniciando no 1º semestre de 2024 

1ª fase: 

Eliminatória 

Inscrição no site do COB 02 de maio a 04 de setembro de 2023 

Realização do redação na Universidade Estácio de Sá 

e envio do resultado para IOB 
06 a 22 de setembro de 2023 

Resultado da 1ª fase 30 de novembro de 2023 

2ª fase: 

Classificatória 

Período de entrevista coletiva com candidatos 

realizada pelo IOB 

04 a 06 de dezembro de 2023 

Resultado final 12 de dezembro de 2023 

Matrícula na Universidade Estácio de Sá 17 a 23 de janeiro de 2024 

Encontro de boas-vindas on-line 31 de janeiro de 2024 
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6. Cursos obrigatórios para aprovados 

 

Com o objetivo de tornar o esporte um lugar seguro para todas e todos e contribuir para a adoção 

de boas práticas no ambiente esportivo, o COB lançou o Curso de Prevenção e Enfrentamento do 

Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE) e o Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando, 

que deve ser realizado por todos(as) os(as) atletas bolsistas até três meses após aprovação neste 

Processo de Seleção. 

 

Para mais informações, acesse o edital do processo de seleção ou entre em contato com o IOB, 

área de educação do COB, através dos seguintes contatos: 

Telefone: (21) 3433-5831 

E-mail: inscricoes.iob@cob.org.br  

 

 

 

 

mailto:inscricoes.iob@cob.org.br

