INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO DO CURSO

1. Apresentação
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresenta o Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE),
edição 2018-2019, sob a organização do seu Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) – área de educação
do COB.
O CAGE é uma iniciativa da Solidariedade Olímpica Internacional (SOI), do Comitê Olímpico
Internacional (COI), e tem por finalidade o desenvolvimento administrativo dos Comitês Olímpicos
Nacionais.
Essa nova edição do Curso está focada no tema Compliance, com a finalidade de contribuir para
que as Organizações Esportivas cumpram as normas legais e os regulamentos internos e externos,
bem como as políticas e as diretrizes estabelecidas pela Organização, com o intuito de evitar,
detectar ou tratar qualquer desvio de conformidade que possa ocorrer.
O CAGE tem por objetivo promover e expandir habilidades e conhecimentos necessários para um
gerenciamento mais efetivo das Organizações Esportivas do país. Terá abrangência nacional,
destinado aos profissionais de nível executivo das Instituições Esportivas, que desejem ampliar
seus conhecimentos e transformá-los em boas práticas para as suas Organizações Esportivas.
A programação do curso abrange seis áreas de estudo: gestão de organizações esportivas
olímpicas, gestão estratégica, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de
marketing e organização de grandes eventos esportivos; sendo estruturadas a partir de
videoaulas, aulas em flash, atividades teórico-práticas, dinâmicas, discussões em grupos,
produção de estudos de casos.

2. Objetivos
O COB pretende atingir 03 (três) grandes objetivos com a realização do CAGE:
a) Promover o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos de gestores
esportivos, necessários para a formulação e a implementação de estratégias
alinhadas aos princípios e às boas práticas de Compliance;
b) Fomentar a análise, o diálogo, a produção de conhecimento e o desenvolvimento
de propostas de soluções concretas que contribuam para o aprimoramento da
gestão nas Organizações Esportivas do país;
c) Incentivar o intercâmbio de informações, o espírito de colaboração e o
desenvolvimento de uma rede de contatos profissionais entre os gestores
esportivos.
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3. Programa
A presente edição do CAGE ocorrerá no período de julho de 2018 a maio de 2019, sendo
estruturado em 09 (nove) módulos, sendo 01 (um) preparatório, 04 (quatro) realizados a distância
e 04 (quatro) presenciais, conforme abaixo:
01 (um) módulo preparatório:
 Julho, 2018.
04 (quatro) módulos a distância:
 Agosto a setembro, 2018;
 Outubro a novembro, 2018;
 Dezembro, 2018 a fevereiro, 2019;
 Fevereiro, 2019 a maio, 2019.
04 (quatro) módulos presenciais:
 Outubro, 2018;
 Dezembro, 2018;
 Fevereiro, 2019;
 Maio, 2019.

O módulo preparatório é composto pelo processo de seleção e inscrição no curso.
Os módulos a distância serão desenvolvidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), uma ferramenta virtual de ensino e interação, a qual pressupõe o autoaprendizado, onde
o aluno será incentivado a estudar e pesquisar de modo independente.
O AVA poderá ser acessado pelo site do COB (http://www.cob.org.br), a partir do link do CAGE
2018-2019.
A ferramenta virtual permite o acesso a documentos textuais e audiovisuais. A comunicação e a
troca de informação serão efetivadas por meio de espaços de interação, correspondência via email, fóruns, webconferências, grupos de trabalho, repositórios de questões, pesquisas de
avaliação, agenda de notificações, entre outros.
Os módulos presenciais serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, na sede do Comitê Olímpico
do Brasil, sendo desenvolvido por meio de dinâmicas, apresentações, trabalhos em grupo,
debates, discussões de estudos de casos e avaliações.
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3.1

Produção de conhecimento

O curso foi desenvolvido com diversas atividades teóricas e práticas que visam, principalmente, a
produção de conhecimento e de aplicabilidade prática. Assim, o programa do curso trabalha com
estudos de caso, estimulando o compartilhamento de conhecimento entre os participantes.
Ao término do curso, cada aluno terá desenvolvido 06 (seis) estudos de caso, em formato
PowerPoint, 01 (um) estudo de caso escrito, em formato Word, nos idiomas inglês ou espanhol, e
um Trabalho de Conclusão de Curso, considerando o contexto das seis áreas de estudo que serão
apresentadas durante o curso:







Gestão de organizações esportivas olímpicas;
Gestão estratégica;
Gestão de recursos humanos;
Gestão financeira;
Gestão de marketing;
Organização de grandes eventos esportivos.

4. Inscrição
As inscrições serão feitas conforme o Edital do Processo Seletivo, no período de 03 a 16 de julho
de 2018.

É importante ressaltar que:


O CAGE é um curso de nível avançado e, dessa maneira destina-se à formação de
gestores que ocupam posições de liderança e de gerenciamento em suas respectivas
Organizações Esportivas.

5. Certificado
O Curso Avançado de Gestão Esportiva, edição 2018-2019 expedirá o certificado de Gestor
Avançado de Esporte do Comitê Olímpico Internacional – COI.
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5.1

Condições

Para o recebimento do certificado o aluno deverá ter cumprido todos os quesitos abaixo:
 Participar em 75% das atividades previstas no programa do Curso, ressalvados os 04
(quatro) módulos presenciais em que se exigirá 100% de participação;
 Entregar e apresentar 06 (seis) Estudos de Caso em formato PowerPoint;
 Entregar 01 (um) Estudo de Caso por escrito, em formato Word, nos idiomas inglês ou
espanhol;
 Entregar e apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso;
 Participar das avaliações eletrônicas de feedback do Curso;
 Obter o grau mínimo de 07 (sete) na média final dos requisitos avaliados que serão
determinados pela Organização para aprovação no Curso.

5.2

Resultado Final do Processo Seletivo

No dia 30 de julho de 2018, será divulgado, por e-mail, o resultado oficial dos candidatos
aprovados.
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