Circular CBCa 046/2019
Curitiba, 29 de agosto de 2019.

Aos Filiados,

Assunto: Curso para Treinadores de Canoagem Velocidade
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, vem por meio desta, informar que
realizará 02 módulos presenciais do Curso para Treinadores de Canoagem Velocidade 2019,
denominado ‘’Curso de capacitação, aperfeiçoamento e sincronização metodológica em
Canoagem Velocidade’’, com apoio do Comitê Olímpico do Brasil – COB. O curso, será ministrado
pelos Treinadores de Nacionais de Canoa e Caiaque, nas seguintes datas e locais: Módulo 01 - de
26 a 29/09/2019, na cidade de Lagoa Santa – MG; módulo 02 - de 14 a 17/11/2019, na cidade de
Caxias do Sul – RS.
Este curso possibilitará aos melhores treinadores dos atletas da canoagem
brasileira, que estão locados nos clubes e associações de canoagem do Brasil, se capacitarem,
atualizarem e principalmente, implementarem um programa de desenvolvimento dos seus
atletas, em sincronia com a seleção nacional e Olímpica. Os treinadores serão convidados a partir
das melhores colocações que obtiverem no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade
2019. Tal ação auxiliará os clubes formadores a alavancar a renovação das Equipes Olímpicas de
Canoagem, com foco nos Jogos Olímpicos de 2024 e, principalmente, em Jogos Olímpicos de
2028.
O objetivo principal é capacitar, atualizar e iniciar um processo de sincronia da
metodologia empregada com a equipe Olímpica de Canoagem Velocidade. Serão contemplados
15 treinadores que estão ativamente trabalhando pelo desenvolvimento da canoagem
velocidade nacional e assim, ampliar seu conhecimento específico e os tornar mais aptos a
implementar uma metodologia de desenvolvimento, que prepare melhor os atletas, para quando
estes chegarem na seleção nacional e seleção Olímpica. O critério de escolha dos treinadores que
participarão deste curso, será o resultado por equipes do Campeonato Brasileiro de Canoagem
Velocidade 2019. Assim, os treinadores das 14 primeiras equipes da competição, receberão o
convite para participar do referido curso. Além destes, será convidado 01 treinador, indicados
pelos técnicos nacionais de canoa e caiaque. O referido curso ocorrerá em 02 módulos
presenciais, com atividades teóricas e práticas, sendo que ao final do 2º módulo, todos os
participantes serão avaliados. Ressaltamos que assim que forem definidos os treinadores
contemplados, enviaremos os conteúdos teóricos e práticos que serão abordados nas aulas
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práticas e teóricas, bem como, e também serão cobrados nas respectivas avaliações. Os
treinadores contemplados deverão confirmar, sua presença no referido curso, no máximo até as
12h AM, do dia 02/09/2019, pelo mail alvaro.acco@canoagem.org.br ou pelo
whatsapp 54981130776. Caso o/a treinadora não confirme sua participação, será convidado o
treinador seguinte, da classificação por equipe do Campeonato Brasileiro 2019.
Ressaltamos que os chefes de equipe, ao realizarem seu credenciamento no
Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, deverão informar: nome completo do
treinador responsável pelo clube ou associação, RG, CPF, endereço completo do treinador,
contato do whatsapp, se é graduado ou não em Educação Física, se possui ou não registro no
CREF (caso tenha), e e-mail do treinador.
Como já mencionado, este curso será realizado através de uma parceria com o
Comitê Olímpico do Brasil – COB, e assim e por este intermédio, serão custeadas gratuitamente
as despesas de transporte aéreo, alimentação e hospedagem dos 20 treinadores, selecionados
a participar do referido curso.
Atenciosamente,

Leonardo Maiola
Diretor Geral
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