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Esporte Paralímpico de Alto Rendimento: Formação de Atletas, de 

Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pesquisa 

 

1. Apresentação do Projeto 

 Em março de 2019 foram iniciadas as atividades do Projeto Paralímpico de 

Alto Rendimento nas dependências do Centro de Treinamento Esportivo da 

EEFFTO/UFMG, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o 

Ministério da Cidadania (Secretaria do Esporte). O projeto faz parte de uma proposta 

de descentralização do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro/CPB de São 

Paulo e assim potencializar e desenvolver o Esporte Paralímpico nos demais 

estados Brasileiro, com vistas à criação de 20 centros de referência Paralímpicos em 

todo o território nacional. 

 O Centro de Referência Paralímpico Brasileiro/CTE-UFMG tem em sua 

proposta original a formação de atletas Paralímpicos, de recursos humanos 

(estagiários dos cursos de Educação Física, Medicina, Fisioterapia e outros cursos 

da UFMG) e o desenvolvimento de pesquisa (formação de alunos a nível de 

Mestrado e Doutorado - Pós-Graduação em Ciências do Esporte), envolvendo 

atletas, estudantes de graduação e cientistas do Estado de Minas Gerais. 

 Em sua estrutura física, o Centro de Treinamento da UFMG apresenta 

instalações esportivas de padrão internacional e de alta qualidade, como pista de 

atletismo oficial e aprovada pela Federação Internacional de Atletismo, piscina 

olímpica, ampla sala de treinamento de força, além de espaços para atendimento 

das áreas de psicologia, nutrição, enfermagem, medicina e fisioterapia.  

 

2. Parcerias 

 O Centro de Referência Paralímpico Brasileiro localizado no 

CTE/EEFFTO/UFMG está em busca de parceiros para o encaminhamento de 

pessoas com deficiência, para a prática nas modalidades de atletismo, natação e 
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halterofilismo, que atenderá desde a inicação esportiva até o alto rendimento, na 

cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana.  

 

3. Tipos de deficiência, critérios de elegibilidade no esporte Paralímpico e faixa 

etária atendida pelo Projeto 

4.1. Deficiência físico-motora, em decorrência de paralisia cerebral, lesão medular, 

amputação, nanismo, sequelas de poliomielite, acidente vascular cerebral.  

4.2. Deficiência visual: de perda parcial (baixa visão) à total (cegueira) da visão. 

4.3. Deficiência intelectual: laudo médico ou psicológico atestando um Q.I. até 75 

pontos e um perfil adaptativo que apresente resposta aos comandos dos 

treinadores.  

4.4. Elegibilidade: todos os atletas (iniciantes ou não) deverão passar por uma 

classificação esportiva, que atesta que a deficiência em questão é elegível para o 

esporte Paralímpico.  

4.5. Idade mínima: 10 anos.  

 

4. Contato 

 Carla da Mata – Supervisora do Projeto Paralímpico CTE/EEFFTO/UFMG 

Telefone: (31) 3409-3337 / 99533-0431 

E-mail: cdamata14@gmail.com 

 

Coordenação: Profa. Dra. Andressa da Silva de Mello 

Supervisão-técnica e Modalidades: Carla da Mata 

Realização: EEFFTO/UFMG e Comitê Paralímpico Brasileiro 

Apoio: Ministério da Cidadania / Governo Federal 
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