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PREPARAÇÃO DE ATLETAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESPORTE DE ALTO 

RENDIMENTO 
 

PROGRAMA: ESPORTE 
AÇÃO: Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto 
Rendimento 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
10.55101.27.811.5026.20YA 

 
PREPARAÇÃO DE ATLETAS: Apoio financeiro complementar visando prover as condições 
necessárias para detecção, formação, preparação do atleta da base ao alto rendimento e 
suporte ao destreinamento do atleta; por meio de contratação de pessoal especializado, apoio 
técnico e aquisição de materiais esportivo e administrativo. 
 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS: Apoio à organização, realização e participação em eventos 
esportivos, cursos, seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de 
conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de 
estudo e da prática do esporte de alto rendimento. 
 
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: Capacitação de recursos humanos para o esporte de 
alto rendimento destinado a fomentar o aprimoramento de profissionais para atuarem com o 
esporte da base ao alto rendimento, por meio de apoio à organização, realização e 
participação em cursos, seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de 
conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de 
estudo e da prática do esporte de alto rendimento. 
 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Estruturação dos centros de treinamentos e de núcleos de 
esporte de base por meio de compra de equipamentos técnico-esportivos, tecnológicos e de 
saúde, entre outros necessários ao desenvolvimento do atleta e do esporte de alto 
rendimento 
 
Produto da Ação: 
Atletas, treinadores, equipe multidisciplinar, pesquisadores e gestores envolvidos com 
detecção, formação, preparação e treinamento de atletas, e com a organização e realização de 
eventos esportivos para o esporte de alto rendimento 
 
Público Alvo: 
Atletas da base ao alto rendimento, técnicos, professores e profissionais da área do esporte. 
 
Contato da Área Responsável: 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 
E-mail: rafael.santos@cidadania.gov.br 
Telefone: 3217-1732 
Endereço: SIG Qd. 04, Edifício Capital Financial Center, Bloco C, 2º Andar, Sala 209 
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