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Por y Para Qué?



Espectro de Participación
Deportiva



Buenos Entrenadores a Todos
Los Niveles



Roles del Entrenador



Funciones Principales



Conocimiento



Cómo aprenden los
entrenadores?



Quién forma a los
entrenadores?





Preguntas?

Questions?



Evaluación y Desarrollo de Curriculums 
Universitarios y Federativos



Evaluación del Sistema de Formación 
de Entrenadores





iCoachKids





International Sport Coaching Journal

Editor Chefe: Wade Gilbert (Fresno University)

http://journals.humankinetics.com/journal/iscj



International Sport Coaching Journal

• Mission
• is to advance the profession of 

coaching through peer-reviewed 
research articles, informative essays, 
experiential accounts, and systematic 
applications that enhance the 
education, development of 
knowledge, leadership, and best 
practices of coaches.

• ISCJ will seek to convey today’s art 
and science of coaching through a 
perfect blend of relevant studies, 
technical insights, examples of 
coaching methods employed around 
the world, engaging front-line 
stories, and thought-provoking 
commentaries.

- Incrementar a profissão do 
TREINADOR 

- Desenvolvimento do 
conhecimento, liderança e 
melhores práticas de 
treinadores

- Abordar atualidades da 
ARTE e CIÊNCIA do coaching
- Investigações

- Ensaios técnicos

- Melhores práticas

- Exemplos de metodologias 
utilizadas por treinadores ao 
redor do mundo

http://journals.humankinetics.com/journal/iscj



• Original Research: artigos cintíficos

• Best Practices:  relatos documentados ou baseados em 
evidências sobre a intervenção do treinador, em 
perespectiva aplicada

• Coaching In: sessão sobre o treinador ou sua formação 
em um país em específico

• Insights: perspectivas sobre o treinador e educação do 
treinador (ponto de vista, coluna)

• Resource Reviews: artigos de revisão

International Sport Coaching Journal

http://journals.humankinetics.com/journal/iscj











“Sport Coaching as a Profession in Brazil: An Analysis of the 
Coaching Literature in Brazil from 2000-2015”
Galatti, Tozetto, Bettega, Rodrigues, Brasil, Collet, Sobrinho, Bertrand, Nascimento, Milistetd.



Outras Oportunidades...

NIPPON COACH DEVELOPER 
ACADEMY

NSSU-ICCE Coach Developer 
Program

https://cda.nittai.ac.jp/index.html



Coach developers / Formadores de 
Treinadores

• Educadores treinados para desenvolver, 
apoiar e desafiar treinadores a 
constantemente melhorar suas 
habilidades  

• Para que treinadores proporcionem 
experiências positivas aos esportistas 
nos mais diferentes cenários.

• A partir da experiência, a partir de sua
intervenção como treinador

(ICCE, International Coach Developer Framework, 2014)



• 2014/2015: 6 CD
• 2015/2016: 18 CD
• 2016/2017: 12 CD

A cada edição um BRASILEIRO!



• E-modules

• 2 semanas em Tóquio

• Intervenção no seu contexto

• Apoio e acompanhamento



www.icce.ws - @ICCE_coaching

Junte-se a nós:
Join us:

Únetenos:

http://www.icce.ws/

