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MODELO DE FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EXEMPLO 1 – Indicação de Eventos para a Categoria Atleta de Base 
 
 
 
Evento: Campeonato Brasileiro de Natação Sub _____ (iniciante/infantil), realizado na cidade ____________/____, de __/__/__ a __/__/__. 
 
Estados participantes no Evento: Relacionar todos os Estados participantes. 
 

Sexo (s) Subcategoria(s) etária(s) Modalidade(s) Prova(s) Relação de Estados Representados na Prova 

Masculino 
ou 

Feminino 

Iniciante/infantil 
(Sub ___) 

Natação 50 metros livres 

1 - _____________________________________ 
2 - _____________________________________ 
3 - _____________________________________ 
4 - _____________________________________ 
5 - _____________________________________ 
6 - _____________________________________ 
7 - _____________________________________ 

Observação: O resultado oficial de cada prova indicada deverá ser enviado – em papel timbrado e assinado – para o e-mail eventosbolsa@cidadania.gov.br 
 
 
 

Relação dos 06 (seis) atletas com melhor colocação na prova. 

 Natação - Prova 50 metros livre 

 Nome Prova Colocação Clube Estado 

1 Atleta 1 50 metros livre 1º xxxx  São Paulo 

2           
3           
4           
5           
6           

 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/50_metros_livres


 

EXEMPLO 2 – Indicação de Eventos para a Categoria Atleta Nacional 
 
 
Evento: Campeonato Brasileiro de Badminton Adulto (principal/adulto), realizado na cidade ____________/____, de __/__/__ a __/__/__. 
 
Estados participantes no Evento: Relacionar todos os Estados participantes. 
 

Sexo (s) Subcategoria(s) etária(s) Modalidade(s) Prova(s)  Relação de Estados Representados na Prova 

Masculino 
ou 

Feminino 

Principal/Adulto 
ou 

Intermediário/Juvenil 
ou 

Iniciante/Infantil 

Badminton 

 

Simples 

 

1 - _____________________________________ 
2 - _____________________________________ 
3 - _____________________________________ 
4 - _____________________________________ 
5 - _____________________________________ 
6 - _____________________________________ 
7 - _____________________________________ 

Observação: O resultado oficial de cada prova indicada deverá ser enviado – em papel timbrado e assinado – para o e-mail eventosbolsa@cidadania.gov.br 
 

 
 
 
 

Relação dos 06 (seis) atletas com melhor colocação na prova. 

 Badminton - Prova Simples 

 Nome Prova Colocação Clube Estado 

1 Atleta 1 Simples 1º xxxx  São Paulo 

2           
3           
4           
5           
6      

 

  



 

EXEMPLO 2.1 – Indicação de Ranking para a Categoria Atleta Nacional 

 
 
Ranking Nacional: Ranking Brasileiro Masculino de Tênis em Cadeira de Rodas, homologado em ___/___/_____.   
 
Estados representados no ranking da prova: Relacionar todos os Estados participantes. 

 
 
 

Relação dos 06 (seis) atletas com melhor colocação no ranking, conforme quadro abaixo. 

 Ranking Brasileiro Masculino de Tênis em Cadeira de Rodas (adulto - principal) - Resultado Final 

 Nome Prova Colocação final no ranking Clube Estado 

1 Atleta 1 Simples 1º xxxxx São Paulo 

2           
3           
4           
5           
6           

Observação: O ranking oficial de cada prova indicada deverá ser enviado – em papel timbrado e assinado – para o e-mail eventosbolsa@cidadania.gov.br 
 

  



 

EXEMPLO 3 – Indicação de Eventos para a Categoria Atleta Internacional 

 

Evento: Campeonato Sul-americano e/ou Pan-americano e/ou Mundial de Atletismo Adulto (principal/adulto), realizado na cidade ____________/____, de __/__/__ a __/__/__. 
 
Países participantes no Evento: Relacionar todos os Países participantes. 

 

 

Sexo (s) Subcategoria(s) etária(s) Modalidade(s) Prova(s)  Relação de Países participantes na Prova 

Masculino 
ou 

Feminino 

Principal/Adulto 
ou 

Intermediário/Juvenil 
ou 

Iniciante/Infantil 

Atletismo 

 

Salto com Vara 

 

1 - _____________________________________ 
2 - _____________________________________ 
3 - _____________________________________ 
4 - _____________________________________ 
5 - _____________________________________ 
6 - _____________________________________ 
7 - _____________________________________ 

Observação: O resultado oficial de cada prova indicada deverá ser enviado – em papel timbrado e assinado – para o e-mail eventosbolsa@cidadania.gov.br 
 

 
 
 

Relação dos 06 (seis) atletas com melhor colocação na prova. 

 Atletismo – Salto com Vara 

 Nome Prova Colocação País 

1 Atleta 1 Salto c/ Vara 1º Brasil 

2         
3         
4         
5         
6     

 

  



 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

 

 

1. A indicação deve seguir os modelos disponibilizados e deverá ser enviada em papel timbrado, assinado pelo dirigente máximo da entidade ou representante; 

2. Os eventos devem possuir denominação completa, indicação das modalidades e provas que os compõem, por sexo e subcategoria etária (principal, intermediária, 

iniciante); 

3. A indicação de eventos nacionais para a categoria Atleta de Base deverá vir acompanhada do resultado oficial da competição, contendo a relação de todos os 

estados participantes e da classificação final com o nome de todos os atletas. Para modalidades coletivas, a ENAD deverá relacionar os atletas eleitos entre os 

10 melhores do ano anterior; 

4. A indicação de eventos nacionais deverá vir acompanhada do resultado oficial da competição, contendo a relação de todos os estados participantes e da 

classificação final com o nome de todos os atletas ou equipes; 

5. As indicações de rankings nacionais devem estar acompanhadas do resultado final, contendo a relação de todos os ranqueados; 

6. A indicação de eventos internacionais deverá vir acompanhada do resultado oficial da competição, contendo a relação de todos os países participantes e da 

classificação final com o nome de todos os atletas ou equipes do Brasil;  

7. Juntamente com os eventos internacionais indicados, deverá ser enviada comprovação da entidade internacional homologando a competição; 

8. As provas que compõem o programa de competições dos Jogos Olímpicos e/ou Paralímpicos indicadas que não atenderem o número mínimo de 

representatividade, previsto nos normativos vigentes, somente serão analisadas mediante justificativa. 

9. Os atletas elegíveis para as categorias Estudantil e Olímpica/Paralímpica devem ser indicados nominalmente a partir do resultado dos eventos estudantis e da 

relação de atletas convocados para compor as respectivas delegações Olímpica e/ou Paralímpica. 

10. As indicações devem observar os termos do art. 3º da Portaria ME nº 164, de 6 de outubro de 2011 e legislação aplicável. 


