Ministério do Esporte
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
FORMULÁRIO ATLETA PÓDIO - CICLO 2016/2020
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ATLETAS A SEREM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA ATLETA PÓDIO

Confederação:
Modalidade:

Relação de Atletas Ranqueados Mundialmente**
Nome completo do atleta

Telefone com DDD

E-mail

Prova

Ranking
Internacional

* Possui
Patrocínio?

* A informação será detalhada no Plano esportivo, apresentado pelo atleta, conforme item 5.2, d) do edital de seleção de atleta - Programa Atleta Pódio
** Enviar a relação de todos os atletas classificados entre os 20 primeiros do mundo em sua modalidade ou prova, na forma do art. 5º da Portaria ME nº 67/2013 e alterações.

Favor preencher os anexos I e II antes de enviar este formulário.

Declaramos que o(s) atleta(s) relacionado(s) neste formulário estão em plena atividade esportiva e devidamente vinculados nesta Entidade Nacional de
Administração do Desporto.
________/________/__________
Data

Assinatura do Representante

Ministério do Esporte
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
FORMULÁRIO ATLETA PÓDIO – ANEXO I
Programa Atleta Pódio - Ciclo 2016-2020
MODALIDADE
Dados do atleta
Nome:

Prova/peso/classe:

1. Relevância do(s) atleta(s) indicados para os objetivos estabelecidos no planejamento da modalidade
visando o ciclo 2016/2020.
(Descrever os objetivos da modalidade para o ciclo, destacando a contribuição dos indicados para o atendimento das metas
propostas.)

2. Critérios de classificação para os Jogos olímpicos/paraolímpicos.
(Abordar aspectos como, por exemplo, o número de atletas por País e metodologia de classificação).

3. Critério de composição do Ranking Mundial .
(Abordar aspectos como, por exemplo, competições válidas para o ranking e metodologia de composição do ranking).

4. Descrição do atleta indicado no cenário esportivo internacional recente (últimos 3 anos).
(Informar o desempenho do atleta e de seus principais concorrentes de acordo com as particularidades da modalidade,
considerando, por exemplo, tempo, marca, nota, resultado etc).

4.1 Desempenho Esportivo.
Ver planilha “Atleta Pódio - Modalidades Olímpicas/Paralímpicas Individuais. Avaliação de Desempenho Esportivo - Anexo II”.

5. Se os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos fossem “hoje”, o(s) atleta(s) indicado(s) teriam condições
técnicas de disputar finais e medalhas? (Argumentar/detalhar as considerações)
6. Posicionamento conclusivo da entidade sobre os atletas classificados entre os 20 do ranking mundial.
Observações:
a) Concluir o documento com sugestão de aprovação, aguardar análise futura ou reprovação, baseado nas
informações/dados apresentados.
b) Atletas enquadrados na condição “aguardar análise futura” são aqueles com possibilidade de aprovação, mas que devem
ratificar a condição mediante participação em eventos futuros (de relevância no calendário da modalidade).
c) A conclusão pode ser por aprovar, por exemplo, “10” dos “15” atletas relacionados no formulário, na forma do art. 5º da
Portaria ME 67/2013), que diz:
"Art. 5º Para fim de cumprimento do que dispõe o inciso IV do art. 7º da Lei nº 12.395/11, as ENAD's
enviarão ao Ministério do Esporte o ranking dos 20 (vinte) primeiros colocados do mundo em sua
respectiva modalidade ou prova, e, dentre eles, a indicação dos atletas devendo classificá-los de
acordo com critérios técnicos, fundados nos resultados recentes e perspectivas de sua melhoria,
demonstrada em estudo sistematizado e apresentada em formulário específico a ser disponibilizado
por ocasião da publicação do edital a que se refere o § lº do art. 4º. (NR)”.

7. Observações gerais.
Apontar quaisquer informações adicionais que sejam consideradas relevantes para a entidade, que não tenham sido citadas nos
itens anteriores.

_________________________________________
Assinatura do representante da entidade

____________________________
Cidade

_____/_____/_________
Data

Programa Atleta Pódio - Modalidades Olímpicas/Paralímpicas Individuais
FORMULÁRIO ATLETA PÓDIO
Avaliação de Desempenho Esportivo - Anexo II
⁴
Nome

Posição no
Ranking

Data de
Nascimento

Idade em
Tóquio

Programa ¹

Esporte

Modalidade

Prova/Aparelho/Peso

Classe ²

Categoria ³ Sexo Colocação Desempenho

Medida ⁵

Competição

País

Ano ⁶

Adversário 1
Adversário 2
Adversário 3
Atleta indicado

2017
2017
2017
2017

Adversário 1
Adversário 2
Adversário 3
Atleta indicado

2016
2016
2016
2016

Adversário 1
Adversário 2
Adversário 3
Atleta indicado

2015
2015
2015
2015

Adversário 1
Adversário 2
Adversário 3
Atleta indicado
* Considerar, preferencialmente, campeonatos internacionais; Alternativamente campeonatos reconhecidos pela Federação Internacional.

2014
2014
2014
2014

* Principais adversários: Considerando que a meta principal é medalha nos Jogos de Tóquio 2020, entende-se como adversários principais os atletas com as melhores marcas/resultados. A entidade pode considerar adicionar outros atletas, além dos três principais concorrentes, que entenda relevante.

¹ - Considerar programa como "Olímpico de Verão", "Paralímpico de Verão", "Olímpico de Inverno" ou "Paralímpico de Inverno"
² - Indicar classificação funcional em caso de atletas paralímpicos
³ - Apontar categoria do evento do atleta, sendo ela "Principal", "Adulta", "Sênior" etc.
⁴ - Informar pontuação, resultado ou marca obtida pelo atleta
⁵ - Informar medida de referência para o desempenho do atleta, como "Tempo", "Marca", "Pontos" etc.
⁶ - Apontar o principal resultado do atleta indicado e de seus principais concorrentes no ano atual e nos três anos anteriores
___________________________________
Cidade

_____/_____/_________
Data

____________________________________________________
Assinatura do representante da entidade

