
ASSESSORAMENTO
ESPORTIVO 
para bolsas de
estudo

TRAÇANDO SEUS
OBJETIVOS DENTRO E

FORA DO ESPORTE



Quem 

A Atleta Estudante é uma agência 
 especializada no processo para obtenção
de bolsa esportiva em universidade dos

EUA.

Nosso trabalho inclui desde identificação e
seleção de atletas até o acompanhamento

durante os estudos universitários.

O que fazemos

Estudar e treinar em uma universidade nos
EUA é uma decisão de grande

responsabilidade que exige conhecimento
e planejamento adequado para garantir as

melhores oportunidades.

Com um serviço completamente personalizado para
cada cliente, temos como objetivo proporcionar as

melhores oportunidades de bolsa esportiva
universitária nos EUA para que cada estudante-atleta

possa desenvolver todo o seu potencial dentro e fora do
esporte.

Somos



Nossa equipe é formada de profissionais que já foram atletas-

estudantes com bolsa de estudo em universidades americanas e

também tiveram experiência como técnico e como consultor de

regras da liga universitária americana. Nosso grande diferencial é

poder dizer que temos 100% de sucesso em obtenção de bolsas

universitárias para atletas.

Através do nosso programa de agenciamento e assessoramento

completo que inclui desde a identificação e avaliação do atleta

até seu ingresso no mercado de trabalho, caminhamos lado a

lado com os atletas para garantir o seu sucesso dentro e fora do

esporte.

Uma bolsa esportiva-universitária proporciona oportunidades que

antes pareciam impossíveis.

A decisão de treinar e estudar nos EUA irá mudar a vida de um

atleta-estudante, e nosso papel é garantir que ele possa usufruir

de tosa essa experiência da maneira mais positiva possível,

estando ao seu lado em cada etapa do processo.

Se seu objetivo é um treinamento intensivo e competitivo aliado a

uma educação de qualidade durante a universidade, venha fazer

parte desse grupo seleto!

Descubra seu potencial dentro e fora do esporte.



INSCRIÇÃOPara fazer sua inscrição, basta confirmar o pagamento da 
 taxa inicial.

Esse será o único investimento inicial para ter acesso a todo
assessoramento da Atleta Estudante, sendo que o valor restante
(60% do valor total) poderá ser quitado somente após a assinatura
oficial do contrato da bolsa esportiva universitária aceita pela
família e atleta.

O atleta e a família podem conversar com o técnico e pesquisar
sobre a universidade academicamente e esportivamente antes de
tomar a decisão.

Nosso objetivo é criar a ponte necessária para aqueles atletas que
sonham em treinar e estudar nos EUA.

A Atleta Estudante tem demonstrado ao longo dos anos eficiência
e credibilidade no assessoramento de cada um dos atletas
encontrando as melhores propostas de acordo com o perfil e as
especificidades de cada cliente.

Para começar o processo, enviaremos um formulário inicial para
coleta de dados pessoais e o contrato de representação, que tem
a finalidade de garantir o “fair play” de todos os envolvidos durante
o processo de obtenção de bolsa de estudo e admissão em uma
instituição americana de ensino superior. Após análise e
compreensão, o atleta e o responsável (para menores de 18 anos)
poderão assinar eletronicamente.

INSCRIÇÃO

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO



credibilidade e

confiança

Acesso a mais de 3.000 universidades.

Network com +20.000 treinadores em
variados esportes presentes nas grandes

ligas esportivas universitárias.

Reputação profissonal e ética desenvolvida
desde 2015.

Profundo conhecimento sobre as regras de elegibilidade das ligas
esportivas universitárias.

Assessoramento completo ao atleta antes, durante e depois da
assinatura do contrato universitário.

Identificação e direcionamento das melhores
oportunidades de acordo com perfil de cada

atleta.



Redução de

custos

Ex. 1 => Uma bolsa no valor de 80% cobriria US$ 24 mil dólares
restando US$ 6,000/ano por conta do atleta/família

Com mais de 3,000 universidades, é
indispensável compreender

detalhadamente o processo de
obtenção de bolsas esportivas, suas
regras e as variadas oportunidades.

Considerando o preço  aproximado de uma
universidade americana - US$ 30,000 dólares/por ano:

Com uma diferença de 10% no valor da bolsa esportiva o
atleta/familia teria um gasto adicional de US$ 3,000/anuais e
que se multiplicado por 5 anos (período do curso de
graduação), somará US$ 15,000 dólares (US$ 3,000 x 5 anos)
ao final do universidade. 
 
Com o modelo de trabalho da Atleta Estudante, podemos
garantir as melhores ofertas de acordo com o perfil e as
especificidades de cada atleta, evitando assim riscos de
assinatura da bolsa esportiva com valor inferior as reais
condições do atleta.

Ex. 2 => Uma bolsa no valor de 90% cobriria US$ 27 mil dólares
restando US$ 3,000/ano por conta do atleta/família   

 



Início da divulgação do currículo do atleta priorizando as
universidades que melhor atendem a necessidade do

atleta. Cadastro e aprovação nas instituições avaliadoras
de elegibilidade e de histórico escolar. 

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Assinatura e inscrição após avaliação e aprovação inicial
do atleta. Determinar a lista de universidades de acordo
com o perfil e objetivos do atleta e família nos aspectos

financeiro, acadêmico e esportivo. 

Decisão da escolha entre as propostas e assinatura de
contrato com a Universidade. Organização e envio dos
documentos para admissão e visto de estudante. Atleta

inicia os estudos e treinos com acompanhamento da
Atleta Estudante até o final do curso.

ETAPAS DO PROCESSO



Email: contato@atletaestudante.com
Av. Paul Harris,  351, Jd. Colinas São Jose dos Campos/SP - Brasil

Tel - (12) 9 8176-6660

https://api.whatsapp.com/send?phone=5512981766660&text=Vi+a+apresenta%C3%A7%C3%A3o.Tenho+interesse.+Quero+++detalhes!
http://www.atletaestudante.com/
https://www.instagram.com/atletaestudante/
https://www.facebook.com/atletaestudante/

