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Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022. 

 

Boletim nº 008/2022 

Ilmºs. Srs.(a) 

 

Presidentes de Federações Filiadas e Representantes dos Clubes Vinculados 

Registrados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Assunto: Convocação Técnica para as Seleções Brasileira de Nado Artístico 

 

Prezados Presidentes, 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem por meio deste convocar as 

técnicas abaixo para as seleções Juvenil, Júnior e Sênior de Nado Artístico. 

Pedimos que a resposta com o aceite por parte do profissional e do clube seja enviada para 

o e-mail  da supervisora de Nado Artístico da CBDA, juliana.dias@cbda.org.br com cópia para 

o Diretor de Nado Artístico da CBDA no e-mail mauricio.pradal@cbda.org.br até o dia 19 de 

janeiro às 18 horas (horário de Brasília). 

Caso não haja tal retorno formalizando a esta Confederação, na data/hora citada acima, outro 

profissional será convocado para ocupar tal posição, invalidando o convite feito ao primeiro 

profissional. 
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Seleção Juvenil Técnica Principal: Gláucia Soutinho 

Auxiliar técnico: Inscrição. Critérios estabelecidos no final deste boletim 

Seleção Júnior Técnica Principal: Nathalia Esteves 

Auxiliar Técnica: Priscila Pedron 

Seleção Sênior Técnica Principal: Natalia Homero 

Auxiliar Técnica: Nathalia Esteves 

Os locais de treinamento, assim como o calendário planejado, serão definidos conforme 

cenário da Covid-19 no Rio de Janeiro e as devidas autorizações do Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB) para treinamento no Parque Aquático Maria Lenk.  

 

SELEÇÃO DE AUXILIAR TÉCNICO – SELEÇÃO JUVENIL 2022 

Com o intuito de desenvolver o esporte em todo o país e agregar conhecimento através 

de experiência prática aos técnicos da referida modalidade de diferentes clubes e federações, 

a CBDA vem por meio desta apresentar o início do projeto de Desenvolvimento de Técnicos 

do Nado Artístico com a finalidade de preparar os prováveis técnicos das futuras seleções 

brasileiras do esporte. 

 O projeto consiste em possibilitar que diferentes técnicos, previamente inscritos, 

vivenciem a rotina de uma fase de treinamento da seleção, na categoria juvenil, atuando 

nesse período como auxiliar técnico. Após o período finalizado, o auxiliar técnico receberá um 

feedback da CBDA e do técnico principal, com relação ao conhecimento técnico – pedagógico, 

que ficará arquivado na CBDA no Cadastro Nacional de Técnicos de Nado Artístico, 

possibilitando assim o desenvolvimento e a geração de conhecimento que poderá ser levado 

de volta aos Estados de origem e multiplicados de forma a fazer crescer o esporte em âmbito 

nacional. 

 Assim sendo, os interessados devem enviar um e-mail para juliana.dias@cbda.org.br 

e mauricio.pradal@cbda.org.br contendo no corpo do e-mail: 
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- nome completo;  

- clube e federação; 

- quantos anos trabalha no Nado Artístico; 

- se tem disponibilidade para viajar e de estar nos treinamentos da seleção normalmente no 

Rio de Janeiro ou em São Paulo;  

- um breve texto nos contando sobre você, histórico com Nado e o que você espera desse 

período junto à seleção. 

 As Inscrições serão aceitas até dia 19 DE JANEIRO - 18hs, IMPRETERIVELMENTE.  

 De acordo com o número de inscritos, será feita a distribuição dos participantes ao 

longo dos períodos de treinamento da Seleção Juvenil e assim será passado o calendário do 

projeto, de acordo com a data de recebimento dos e-mails de inscrição com todos os dados 

pedidos e o Cadastro Nacional de Técnicos atualizado. 

 Caso haja um maior número de inscritos que de encontros, o critério de convite será o 

maior tempo de trabalho no Nado Artístico  (declarado no Cadastro Nacional de Técnicos), 

além da ordem de recebimento da inscrição nos e-mails supracitados. Tudo isso depois de 

tentarmos viabilizar a participação de todos os inscritos. 

 Esse projeto tem a finalidade de capacitar futuros técnicos de seleção. Qualquer 

convocação como parte integrante do corpo técnico de seleções, principalmente para 

possíveis viagens, será feita por boletim específico. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos e pedimos que esse boletim seja 

amplamente divulgado entre as federações. 

Atenciosamente, 
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Luiz Fernando Coelho de Oliveira - Presidente CBDA 

 

 

 

Maurício Pradal - Diretor Nado Artístico CBDA 

 

 

Juliana Dias - Supervisora Nado Artístico CBDA 
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