
 

 

Projeto: Formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisa 

aplicados ao esporte de alto rendimento 

 

Em 2012, iniciou-se, logo após a inauguração do CTE-UFMG, o “Projeto de 

Desenvolvimento do Esporte no CTE-UFMG”, financiado pelo Ministério do 

Esporte. O objetivo principal era identificação de talentos, desenvolvimento e 

formação de atletas de rendimento nas modalidades Atletismo, Judô, Natação 

e Taekwondo, oferecendo equipe técnica e materiais e equipamentos de 

primeira linha para treinamento. 

No final de 2017 o projeto foi alterado para “Formação de recursos humanos e 

desenvolvimento de pesquisa aplicados ao esporte de alto rendimento” e foram 

implementadas equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, psicólogo e 

nutricionista, além de bolsistas de pesquisa.  

Atualmente, além do atendimento a cerca de 500 atletas visando o alto 

rendimento, oferecendo estrutura física, pessoal, materiais para treinamento e 

materiais de competição, o projeto objetiva formar recursos humanos e 

desenvolver pesquisa aplicada ao esporte de rendimento. 

Desde o início da execução do primeiro projeto, milhares de atletas já foram 

avaliados e atendidos, centenas de alunos dos cursos de educação física, 

fisioterapia, medicina, psicologia e nutrição estagiaram no projeto e vários 

projetos de pesquisa foram realizados. Muitas foram as conquistas esportivas 

em todas as modalidades: atletas líderes de rankings nacionais, vários títulos 

nacionais e internacionais.  

Como resultados da execução do projeto espera-se dar continuidade ao 

atendimento de atletas de alto rendimento, como campo para formação de 

profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia e medicina do 

esporte. Espera-se também desenvolver novos projetos de pesquisa de 

graduação, mestrado e doutorado utilizando dados obtidos do treinamento e do 

atendimento multidisciplinar oferecidos aos atletas beneficiados pelo projeto. 

Tudo isso só será possível com a continuidade na identificação e 

desenvolvimento de novos talentos para as modalidades de Atletismo, 

Natação, Judô, Taekwondo e Triathlon. Portanto, o CTE está sempre aberto a 

receber novos potenciais talentos nas modalidades atendidas. 

O projeto funciona diariamente nos períodos da manhã e tarde no CTE e na 

escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. 

Podem se candidatar a fazer parte do projeto, crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, com idade a partir de 8 anos (Judô e Taekwondo) e 12 anos 

(demais modalidades) ou atletas adultos de alto rendimento. 

 



Contato: Romel Corgosinho – Coordenador Externo do Projeto Olímpico 

CTE/EEFFTO/UFMG  

Telefone: (31) 3409 - 3316  

E-mail: romel_fc@hotmail.com 

Coordenação: Prof. Dr. Reginaldo Gonçalves – Departamento de Esportes – 

EEFFTO/UFMG 

Financiamento: Ministério da Cidadania / Governo Federal 
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