QUE TAL ENTRAR PARA UM TIME
DE CAMPEÕES?
O programa BOLSA ATLETA foi iniciado em
2005, pelo Governo Federal, com a finalidade
de garantir condições mínimas aos atletas para
que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e competições locais,
sul-americanas, pan-americanas, mundiais,
olímpicas e paralímpicas.
Desde então, tornou-se o maior programa de
patrocínio individual e direto a atletas de todo
o mundo. Nesses 15 anos, cerca de 26,5 mil
atletas brasileiros foram contemplados, e mais
de 63,3 mil bolsas foram concedidas, e um
investimento superior a R$ 1,1 Bilhão nesse
período.

TÊM DIREITO AO PROGRAMA OS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE OBTÊM
BONS RESULTADOS EM COMPETIÇÕES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SUA
MODALIDADE.
Atualmente, são seis as categorias de bolsa oferecidas pelo programa: Atleta de Base, Estudantil,
Nacional, Internacional, Olímpico/ Paralímpico e
Atleta Pódio.
O benefício é depositado em conta específica do
atleta. Não há intermediários.

CATEGORIAS

ATLETA
DE BASE

Sou atleta jovem e campeão
nacional. Como faço para ser
contemplado?
Categoria inicial do programa, destinada aos
atletas de destaque nas categorias de base do
esporte de alto rendimento, nas modalidades
olímpicas e paralímpicas.

VALOR DA BOLSA
R$

370,00

Ter idade mínima de 14 anos e máxima de 19 anos;
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva
(clube);
Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade estadual (federação) e nacional(confederação);
Continuar treinando e participando de competições nacionais oficiais
Ter participado de competição no ano imediatamente
anterior àquele em que está pleiteando a bolsa, tendo
obtido a seguinte classificação:
ESPORTES INDIVIDUAIS: até a 3ª colocação nos
eventos previamente indicados pela respectiva entidade nacional de administração do desporto
ESPORTES COLETIVOS: eleito entre os dez melhores
atletas do ano anterior, na categoria indicada pela
respectiva entidade

CATEGORIAS

ATLETA DE BASE

ESTUDANTIL
Sou campeão dos Jogos Estudantis.
Onde me encaixo?
A categoria Estudantil do Bolsa Atleta é o seu
lugar. Essa etapa inicial do programa é destinada aos atletas de modalidades olímpicas e
paralímpicas que integram os Jogos Estudantis.

VALOR DA BOLSA
R$

370,00

Ter idade mínima de 14 anos e máxima de 20 anos
Estar regularmente matriculado em instituição
de ensino, pública ou privada;
Ter participado de competição no ano imediatamente
anterior àquele em que está pleiteando a bolsa, tendo
obtido a seguinte classificação:
ESPORTES INDIVIDUAIS: classificado de 1º
ao 3º lugar
ESPORTES COLETIVOS: seis melhores atletas em
cada modalidade coletiva.

CATEGORIAS

ESTUDANTIL

NACIONAL
Sou atleta e brilho em competições
nacionais. Como faço parte desse
time de campeões?
Basta brilhar aqui. É por isso que a categoria
Nacional do programa Bolsa Atleta é destinada
aos atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e não paralímpicas, com
resultados esportivos em competições nacionais indicadas pelas confederações de cada
modalidade.

VALOR DA BOLSA
R$

925,00

Ter idade superior a 14 anos.
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva
(clube).
Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade estadual (federação) e nacional (confederação);
Ter participado de competição no ano imediatamente
anterior àquele em que está pleiteando a Bolsa, tendo
obtido a seguinte classificação:
DO 1º AO 3º LUGAR no evento máximo nacional
organizado e indicado pela confederação de sua
modalidade.
OU DO 1º AO 3º LUGAR no ranking nacional por ela
organizado e indicado.

CATEGORIAS

NACIONAL

INTERNACIONAL
Participo de competições esportivas internacionais e me dou muito
bem. Posso entrar para o time?
Deve! A categoria Internacional do programa
Bolsa Atleta é o seu lugar. Porque ela é destinada aos atletas de modalidades olímpicas,
paralímpicas, não olímpicas e não paralímpicas,
com resultados esportivos em competições
internacionais (sul-americanas, pan-americanas,
parapan-americanas ou mundiais) indicadas
pelas confederações de cada modalidade.

VALOR DA BOLSA
R$

1.850,00

Ter idade superior a 14 anos.
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva
(clube).
Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade estadual (federação) e nacional (confederação);
Ter participado de competição internacional, indicada
pela confederação, como integrante da seleção brasileira ou representando o Brasil em sua modalidade, no
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa, tendo obtido até a terceira colocação
em competições referendadas pela confederação da
modalidade
DO 1º AO 3º LUGAR no evento máximo internacional organizado e indicado pela confederação de sua
modalidade.
OU DO 1º AO 3º LUGAR no ranking internacional
por ela organizado e indicado.

CATEGORIAS

INTERNACIONAL

OLÍMPICO/
PARALÍMPICO
Nos últimos Jogos Olímpicos/Paralímpicos, eu estava lá. Posso fazer
parte do Bolsa Atleta?
Claro que sim. Já até passou da hora, hein!? A
categoria Olímpico/Paralímpico do programa
Bolsa Atleta existe justamente para isso. Ela é
destinada aos atletas de modalidades olímpicas
e paralímpicas que integraram a delegação
brasileira nos últimos Jogos Olímpicos e Jogos
Paralímpicos realizados e que comprovaram a
continuidade na participação em competições
internacionais indicadas pelo Comitê Olímpico
do Brasil (COB) ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), nos três anos seguintes aos Jogos.

VALOR DA BOLSA
R$

3.100,00

Ter idade superior a 14 anos.
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva
(clube).
Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade estadual (federação) e nacional (confederação);
Ter integrado na qualidade de atleta a delegação brasileira (como titulares em modalidades individuais ou
com seus nomes presentes nas súmulas de modalidades
coletivas na última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos.
Nos três anos subsequentes ao dos Jogos Olímpicos ou
Paralímpicos, continuar participando de competições internacionais indicadas pelo respectivo comitê.
CATEGORIAS

OLÍMPICO / PARALÍMPICO

ATLETA PÓDIO
Estou entre os melhores do mundo.
Como entro nesse time?
Muito simples. Entre em contato com a gente
e inicie agora os passos para fazer parte da categoria Atleta Pódio do programa Bolsa Atleta,
que é exclusivamente destinada aos atletas de
modalidades individuais olímpicas e paralímpicas com chances de disputar finais ou medalhas
em Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Os
atletas contemplados são indicados de acordo
com os critérios definidos pelas confederações,
em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil
(COB) ou Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e
o Ministério da Cidadania.

VALOR DA
BOLSA

R$

5 mil

R$

8 mil

R$

11 mil

R$

15 mil

Estar em plena atividade esportiva;
Ser vinculado a uma entidade de prática esportiva
ou a alguma entidade nacional de administração do
desporto;
Estar ranqueado na respectiva entidade internacional
da modalidade entre os 20 (vinte) primeiros colocados
do mundo ou prova específica e ser indicado pela confederação, em conjunto com o COB ou CPB, e o Ministério
da Cidadania.
Encaminhar, para aprovação, plano esportivo, conforme
critérios e modelos a serem estabelecidos pelo Ministério da Cidadania.
O valor da bolsa é definido de acordo com a colocação
no ranking ou prova específica.
CATEGORIAS

ATLETA PÓDIO

