CBCa 039/2010
Curitiba, 01 de julho, 2010
Aos Filiados

Assunto: Abertura do Programa Bolsa-atleta
Prezados Senhores,
A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, inscrita sob CNPJ 92.893.155/0001-12,
Entidade Nacional de Administração do Desporto, sediada em Curitiba, Estado do Paraná, na
Rua Mariano Torres, 151, Conj. 01, Centro, neste ato representada pelo Presidente abaixo
assinado, vem por meio desta, INFORMAR a todos os canoístas aptos a se inscrever no programa
Bolsa-Atleta, do Ministério do Esporte, poderão solicitar suas declarações a partir da publicação desta
circular.
O benefício garante uma verba mensal para custear os treinamentos e as participações em
campeonatos nacionais ou internacionais. As inscrições encerram-se no dia 14 de agosto.
A declaração deverá ser solicitada pelo sistema de gestão de declarações, no qual as associações
poderão cadastrar e controlar todas as declarações de seus atletas.
Só terão acesso ao sistema de declarações as federações, associações e atletas que estiverem
devidamente cadastrados na Confederação Brasileira de Canoagem.
Vale ressaltar que todos os filiados devem ter pleno conhecimento de todas as diretrizes do
programa, que podem ser acessadas no seguinte endereço:
http://esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/legislacao.jsp
Anexo a este documento segue o passo a passo para solicitação de declarações.
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente da CBCa

Rua Mariano Torres, 151 - Conjunto 01 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80060-120
Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699
www.cbca.org.br

Passo a Passo – Sistema de gestão de declarações
1 – O atleta deve estar ciente de todos os regulamentos para participação do programa Bolsaatleta, o mesmo pode encontrar todas as informações necessárias no seguinte endereço:
http://esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/
2 – Após a leitura de todas as informações o atleta deve se cadastrar através do seguinte link:
http://esporte.gov.br/bolsaatleta/selecaoCategoria.do
3 – Após efetuar o cadastro no sistema do Ministério do Esporte o atleta deve encaminhar
todas as suas informações a associação a qual o mesmo encontra-se vinculado.
4 – A associação, estando de posse das informações do atleta deve acessar o sistema extranet
da CBCa onde está disponível o sistema de gestão de declarações:
WWW.extranet.cbca.org.br

Acessando o endereço acima a associação visualizará a tela abaixo, na qual deverá acessar com
sua senha.

1 - Escolha a sua associação

2 - Digite a sua senha

Clique aqui para avançar

5 – Depois de terminado o passo acima siga as instruções abaixo para cadastrar a solicitação
de declaração no sistema da CBCa:

Clique aqui para ter acesso
ao controle de declarações

Clique aqui solicitar as
declarações

1 - Selecione o Atleta

2 - Selecione um tipo
3 - Selecione uma categoria
4 - Selecione uma
modalidade

5 - Clique em continuar

1 – Localizar evento do qual o atleta participou
modalidade
2 – Informar a Classificação do
Atleta
3 – Categoria da prova
4 – informar gênero da prova

5 – Tipo de embarcação

6 – Distância disputada

Exemplo de preenchimento do histórico desportivo:

7- Obs.:
Caso a modalidade não seja Canoagem
Velocidade ou Canoagem Slalom preencher
o histórico desportivo.

Evento: Campeonato Brasileiro de Caiaque Pólo
Data: 23 a 25 de outubro de 2008
Local: Londrina/PR
Colocação: 3 Colocado,
Prova CP Masculino Júnior

8- Obs.:
Preencher corretamente todos os campos
para que a declaração seja encaminhada
corretamente.

9 - Clique em continuar

6 -Terminados todos os passos acima, aparcerão as seguites telas:

Tela 01 – Aguardando conferência da CBCa

Aqui pode ser
acompanhada a
situação da declaração

Tela 02 – Documentação conferida pela CBCa

Note que situação
muda após análise

Note que o campo
assinalado permanece
em branco

Após conferência e ok
da CBCa aparecerão os
símbolos dos arquivos
“PDF”, prontos para
impressão.

Após o preenchimento e finalização da solicitação de declaração no sistema,
automaticamente a CBCa receberá uma notificação, e se encarregará de conferir a veracidade
das informações.
Ao término da conferência a declaração será encaminhada para o endereço informado
no cadastro da declaração e a associação e federação receberão notificação via e-mail da
conclusão da mesma.
O sistema disponibilizará as declarações da associação e federação simultaneamente
ao termino da declaração na extranet. Os arquivos estarão todos no formato “PDF”, e no
padrão estabelecido pelo Ministério do Esporte.
Dúvidas e perguntas:
Fábio Marcel
E-mail: fabio@cbca.org.br
Fone: 041 3083 2600

