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Circular CBCa 054/2018. 
Curitiba, 04 de julho de 2018. 

 
 
 
Aos filiados, 
 
 
 
Assunto: Programa de Carreira do Atleta (PCA) – Processo de Seleção Bolsas de Estudo 2018 
 
 
  Prezados, 
 
 
  A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, através desta vem INFORMAR 
aos atletas que participaram dos Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos Rio 2016, que o Comitê 
Olímpico do Brasil – COB está com processo de seleção de bolsas de estudo para cursos de 
graduação e pós-graduação em uma Universidade Parceira aberto até o dia 08 de julho de 2018. 
   
  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. 
   
  Uma das ações do PCA é a viabilização de bolsas de estudo nas mais diversas áreas 
e níveis. Dessa forma, para participar do Processo de Seleção BOLSAS DE ESTUDO 2018, os 
interessados deverão atender às normas dispostas no edital e observar o regulamento, no qual 
constam informações, requisitos mínimos, obrigações, procedimentos e prazos para a 
participação. 
 
  Abaixo seguem os links para efetuar a inscrição e para obter mais informações 
sobre o Programa. 

• https://www.cob.org.br/ 

• http://sri.cob.org.br/cursos/PCAbolsas/documentacao/ 

• http://sri.cob.org.br/cursos/PCAbolsas/ 
 
Atenciosamente, 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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ANEXO I 
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