Ministério do Esporte
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Plano Brasil Medalhas 2016
PLANO ESPORTIVO
O Plano Esportivo, previsto no inciso V do art. 7º da Lei nº 12.395, de
2011, é o documento de acesso aos benefícios do Plano Brasil Medalhas 2016.
Neste formulário, sucintamente, o atleta deverá descrever objetivos e metas
esportivas para o ano, elencar a equipe técnica e multidisciplinar que o
acompanhará, discriminar o material e equipamento utilizado no treinamento e
competição, informar exames médicos e laboratoriais realizados, além de
apresentar os custos e as fontes patrocinadoras das despesas.
Após o envio do Plano para o Ministério do Esporte, o Grupo de Trabalho
designado para a modalidade específica irá avaliar as informações e aprovar,
reprovar ou solicitar correções. Portanto, leia com atenção as instruções de
preenchimento, para que o processo de aprovação e de disponibilização do
apoio aconteça com celeridade.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Antes do preenchimento, certifique-se que, como atleta, cumpre,
cumulativamente, todos os requisitos previstos no Edital.
Juntamente com o formulário específico do Plano Esportivo, o atleta
deverá preencher e enviar os seguintes anexos:
ANEXO I - PLANO ESPORTIVO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
ANEXO II - PLANO ESPORTIVO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ANEXO III - PLANO ESPORTIVO - PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS
Na ausência de um dos anexos supracitados, o Plano Esportivo não será
avaliado pelo Grupo de Trabalho.
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O Plano Esportivo deverá ser preenchido, individualmente, segundo os
seguintes critérios:
a) Meta para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016;
Estimar a colocação a ser atingida durante as competições dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos 2016 (Ouro, Prata ou Bronze).
b) Confederação;
Indicar a confederação esportiva a qual o atleta está filiado.
c) Posição no ranking internacional;
Apresentar a colocação do atleta no ranking da federação internacional, no ano
anterior ao do pleito.
d) Identificação do atleta;
Identificar o atleta por intermédio de nome, CPF, grau de escolaridade, idade,
endereço, telefone, e-mail e naturalidade.
e) Identificação do técnico principal;
Identificar o técnico principal do atleta, o qual deverá ser beneficiado pelo Plano
Brasil Medalhas 2016, por intermédio de nome, CPF, formação, idade,
endereço, telefone, e-mail e naturalidade.
f) Identificação do clube esportivo;
Identificar o clube esportivo ao qual o atleta está filiado por intermédio de nome
do clube, endereço, telefone e tempo de filiação.
g) Dados do patrocinador;
Apresentar os dados da empresa patrocinadora por intermédio de nome,
período de vigência do contrato e valor do patrocínio, em Reais.
h) Previsão de participação em competições, durante o ciclo
olímpico;
Especificar as competições nacionais e internacionais que o atleta pretende
participar e que possam contribuir com a preparação para os Jogos olímpicos e
Paralímpicos 2016. A especificação supracitada deverá conter as metas
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estimadas para cada evento, o nome do campeonato, copa, grand prix ou etc ,
o período, a comissão que irá acompanhar o atleta (técnica e multidisciplinar)
o local da competição, os custos em Reais e fonte de financiamento.
i) Resultados esportivos dos últimos 3 anos;
Apresentar o melhor resultado de cada ano, nos últimos três anos, com a
indicação do evento, do local e do resultado obtido.
j) Saúde;
Demonstrar o estado de saúde naquilo que se refere ao acompanhamento de
tratamentos fisioterápicos, apresentação de lesões ou cirurgias recentes e
outro que impossibilite o atleta de cumprir o Plano Esportivo.
k) Plano de treinamento.
Apresentar resumido plano de treinamento para o ano com o indicativo do local
de treinamento (cidade e país), o período, os custos envolvidos e a fonte de
financiamento.
Fazem parte, ainda, do Plano Esportivo a apresentação:

ANEXO I - PLANO ESPORTIVO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
l) da equipe multidisciplinar;
Poderão compor a equipe multidisciplinar todos os profissionais de áreas
específicas, capazes de complementar o treinamento do atleta e deverão ser
apresentados por intermédio de nome do profissional, a função que exerce na
equipe, o perfil profissional com descrição de área de atuação e experiência
acadêmica e prática, tempo que está com o atleta, o número de horas
trabalhadas com o atleta, nacionalidade, telefone e email.
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ANEXO II - PLANO ESPORTIVO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
m) do material e equipamento esportivo;
No Plano Esportivo, o atleta deverá apresentar a relação de material e
equipamento para treinamento e competição, com a devida especificação dos
itens, a quantidade, o preço unitário, o valor total e a fonte de financiamento.

ANEXO III - PLANO ESPORTIVO - PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS
n) dos procedimentos científicos.
Da mesma forma, todos os procedimentos científicos deverão ser elencados,
de forma a identificar o procedimento específico, a entidade que realizará os
testes, a quantidade, o preço unitário, o valor total e a fonte de financiamento.

Disposições Gerais
1. Todos os valores monetários deverão ser apresentados em Reais;
2. O Plano Esportivo deverá ser impresso e assinado, bem como,
rubricar todos os anexos;
3. O atleta deverá remeter o Plano Esportivo para o Ministério do
Esporte, endereço:
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – SNEAR
SAN, Quadra 3, Bloco A, 1º Andar
Edifício Núcleo dos Transportes – DNIT
CEP – 70040-902
Brasília - DF
4. Após aprovação do Plano Esportivo o atleta deverá ingressar no
site do Ministério do Esporte e inscrever-se na Bolsa-Atleta,
categoria Atleta Pódio.
5. Em caso de inexistência da informação, o atleta deverá preencher
o espaço com a expressão “Não se aplica”.

