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Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022. 
 
 
Boletim nº 117/2022 
JD 
 
 
Ilmºs. Srs.(a) 
Presidentes de Federações Filiadas e Representantes dos Clubes Vinculados Registrados à 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 
Assunto: Convocação Atletas Mundial Junior 
 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem por meio deste ofício divulgar 
que a avaliação que irá convocar as atletas para o Mundial Junior de Nado Artístico ocorrerá 
dia 11 de julho no Parque Aquático Maria Lenk – Rio de Janeiro/RJ. 
 

Atletas Seleção Junior de Nado Artístico 

1 VALENTINA PALLIS AMBRÓSIO* 

2 NICOLE POLISEL ALVES SHINOHARA* 

3 ALICE VITOR GUIMARÃES TENÓRIO 

4 GABRIELA PEREIRA THEDIM COSTA 

5 LUZIA GALVEZ FONSECA 

6 SARA MARINHO RIBEIRO 

7 ANA CLARA LOBATO E FARIAS MACHADO 

8 ANA GABRIELLY ZANELLA MELO 

9 ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA 

10 MARIA FERNANDA ALMEIDA DE ABREU 

11 LIVIA AVELINO BATISTA DOS SANTOS 

12 GABRIELA BRASSAC KNIGGENDORF 

13 GIOVANA LEAL FARIA 

14 ISABELLY LOURENÇO RAMOS 

15 MURILLO HENRIQUE TEIXEIRA DA CUNHA* 

16 BERNARDO DOS SANTOS BARRETO 

 
* Os atletas do dueto misto estão automaticamente convocados para o Mundial Junior de 
Nado Artístico. 
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AVALIAÇÃO SELEÇÃO BRASILEIRA JUNIOR 
 
1. Na data acima será realizada a avaliação e definição das atletas da equipe feminina Junior 
que irão para Mundial Junior de Nado Artístico – Quebec/Canadá de 23 a 28 de agosto de 
2022. 
 
1.1. Serão selecionadas 9 atletas feminino para a seleção final do Mundial. Os outros quatro 
atletas continuarão treinando com a seleção.  
 
1.1.1 Os atletas do dueto misto (principais +reserva) estão automaticamente integrados na 

seleção final da viagem. Sendo assim a prova de rotina da equipe técnica e equipe livre irá 
selecionar 9 atletas para compor a equipe final para o Mundial de Budapeste. 
 
1.2 Nesta avaliação é obrigatória a avaliação de todos os atletas. Não serão aceitos atestados 
médicos. Em caso de lesão após selecionado pela avaliação, o atleta será dispensado da 
viagem. 
 
1.3 Para a viagem ao Canadá é necessário estar com visto canadense válido para emissão das 
passagens na próxima semana. 
 
2. Esta AVALIAÇÃO é regida pelas regras da FINA, pelo código da CBDA e pelo presente 
boletim.  

 
3. O resultado final será calculado em 50% para Rotina Técnica e 50% para Rotina Livre.  
 
4. Prova de Rotina (Equipe Técnica Junior; Equipe Livre) 
 
Avaliação de Rotina Técnica Equipe – 50% 
 
Rotina Equipe Técnica – A atleta será avaliada pela sua primeira gravação do vídeo da rotina 
em equipe, porém a avaliação/resultado será individual. A avaliação individual de cada atleta 
será realizada pelos árbitros e pelas técnicas da Seleção Sênior através do vídeo da rotina. 
Todas as atletas estarão identificadas na perna e cabeça com a sua respectiva cor (será 
sorteado na semana da avaliação) 

 
Avaliação: execução 40% e elementos 60% 
● A prova de rotina será avaliada por 1 banca de 4 juízes e 2 técnicos da seleção 
Sênior. 
● Serão avaliados com uma nota para ELEMENTOS e outra para EXECUÇÃO 
● Na Rotina Técnica cada Juiz deverá conceder qualificações de 0 a 10, para cada 
elemento e outra para execução, com uma casa decimal, variando de 0,1 a 0,9. Serão cortadas 
a maior e a menor nota e será feita a média aritmética das notas restantes. 
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Avaliação de Rotina Livre Equipe – 50% 
 
Rotina Equipe Livre (Metade da Rotina) – A atleta será avaliada pela sua primeira gravação do 
vídeo da rotina em equipe, porém a avaliação/resultado será individual. A avaliação individual 
de cada atleta será realizada pelos árbitros e pelas técnicas da Seleção Sênior através do vídeo 
da rotina. Todas as atletas estarão identificadas na perna e cabeça com a sua respectiva cor 
(será sorteado na semana da avaliação) 
 
Avaliação de Rotina Livre Equipe – 50% 
 

Rotina Equipe Livre (Metade da Rotina) – A atleta será avaliada pela sua primeira gravação do 
vídeo da rotina em equipe, porém a avaliação/resultado será individual. A avaliação individual 
de cada atleta será realizada pelos árbitros e pelas técnicas da Seleção Sênior através do vídeo 
da rotina. Todas as atletas estarão identificadas na perna e cabeça com a sua respectiva cor 
(será sorteado na semana da avaliação) 
 
Avaliação: execução 60% e Impressão Artística 40% 
 
● A prova de rotina será avaliada por 1 banca de 4 juízes e 2 técnicos da seleção 
Sênior. 
● Serão avaliados com uma nota para EXECUÇÃO e outra para IMPRESSÃO 
ARTÍSTICA. 

● Na Rotina Livre cada Juiz deverá conceder qualificações de 0 a 10, para impressão 
artística e outra para execução, com uma casa decimal, variando de 0,1 a 0,9. Serão cortadas 
a maior e a menor nota e será feita a média aritmética das notas restantes. 
 
Permanecemos à disposição para esclarecimentos e pedimos que esse boletim seja 
amplamente divulgado entre as federações. 
 
Atenciosamente 
 
Luiz Fernando Coelho de Oliveira 
Presidente 
 

Rodrigo Rodrigues 
Diretor de Nado Artístico 
 
Juliana Dias Gomes da Silva 
Supervisora de Nado Artístico 

 

 


