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Aula 1
Transformando Jogadoras em Atletas

A Coordenadora Técnica das categorias de base do Santos FC, Thais Picarte, explica como está estruturado o 
programa de formação de atletas do clube, considerado uma das maiores referências de futebol feminino no 
Brasil. A palestrante oferece também importantes informações sobre a evolução do futebol feminino nas 
últimas décadas no Brasil e no exterior, incluindo a experiência como ex-atleta da Seleção Brasileira.

• Coordenadora Técnica das Categorias de Base de Futebol Feminino do 
Santos Futebol Clube;

• Atleta da Seleção Brasileira de Futebol (durante 11 anos);

• Diretora de Futebol Feminino da Federação Nacional dos Atletas 
Profissionais, Vice-Presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de 
Futebol do Município de São Paulo e Membro da Comissão de Atletas 
da Federação Paulista de Futebol.

Thais Picarte



Aula 2
Detecção de Talentos no Futebol Feminino

A professora mestra Chellsea Alcântara expõe diversas pesquisas em torno da detecção e seleção de atletas no 
futebol feminino. A pesquisadora debate sobre o talento no esporte e alguns dos testes mais utilizados no 
futebol.

• Docente do curso de Educação Física (FAMETRO/Manaus);

• Mestre em Educação Física (UFSC);

• Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Futebol 
(NEPFut/UFAM) e Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e 
do Futsal (NUPEDEFF/UFSC).

Chellsea Alcântara



Aula 3
O Futebol Feminino sob Diferentes Olhares

A supervisora e ex-jogadora de futebol, Júlia Moni, relata a realidade de clubes e projetos de futebol feminino. 
Entre os assuntos abordados estão em como estruturar um projeto, a busca por apoios e as principais 
dificuldades encontradas da modalidade no Brasil.

• Supervisora da Academia de Futebol Feminino (ACAFF)

• Pós graduanda em Administração e Marketing Esportivo (USCS) e 
Gestão de Clubes de Futebol (UdoF);

• Atuou como supervisora e atleta de Futebol do Clube Atlético Juventus.

Júlia Moni



Aula 4
Gestão Hierárquica no Futebol Feminino

O professor mestre Marcius Koehler, Gerente de Competições da Federação Paranaense de Futebol, apresenta 
uma ampla visão sobre a forma que o futebol feminino está sendo gerido pela FIFA, CONMEBOL, CBF e pela 
FPF (PR). Entre os destaques estão as principais competições e o apoio financeiro das entidades de gestão do 
esporte.

• Gerente de Competições da Federação Paranaense de Futebol;

• Mestre em Gestão do Esporte (UNINOVE) e especialista em 
Administração Esportiva (UFPR) e Treinamento Esportivo (FMU);

• Atuou como Coordenador das Categorias de Base do Paraná Clube e 
treinador de Futebol Feminino Adulto no Colombo FC e Vila Hauer EC.

Marcius Koehler



Aula 5
Futebol Feminino na Mídia

A jornalista Fernanda Barros apresenta um panorama sobre a participação da mídia no futebol feminino. Entre 
os destaques, ela demonstra como uma equipe de futebol feminino deve estruturar a assessoria de 
comunicação, além de relatar o caso do site Turbilhão Feminino no Futebol, especializado na cobertura das 
competições e equipes de futebol feminino. 

• Diretora do Turbilhão Feminino no Futebol;

• Bacharel em Comunicação/Jornalismo (Faculdade 2 de Julho);

• MBA em Gestão Esportiva (Faculdade 2 de Julho).

Fernanda Barros



Aula 6
Formação de Atletas no Futebol Feminino

O professor mestre Luiz Ramos aborda as etapas de formação de atletas em longo prazo, desde a iniciação 
esportiva, passando pela especialização até a promoção para o alto rendimento. Entre alguns destaques, o 
professor debate os principais métodos de treinamento do futebol, incluindo os conteúdos técnicos, táticos e 
físicos mais importantes na formação de atletas.

• Docente do curso de Educação Física (CEUNSP/Cruzeiro do Sul);

• Mestre em Gestão do Esporte (UNINOVE) e Especialista em Futebol 
(UFV);

• Atuou nos clubes Athletico Paranaense, Londrina EC, Botafogo FC e 
Santa Rosa EC e como treinador de equipes de intercâmbio dos Estados 
Unidos, China e Benin.

Luiz Antonio Ramos Filho
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Informações do curso

• Curso Online (plataforma Hotmart);
• 6 aulas gravadas com temas variados;
• Slides dos palestrantes cedidos aos 

alunos;
• Carga horária de vídeo-aulas: 6 horas;
• Carga horária de material complementar: 

4 horas;
• Carga horária total: 10 horas;
• Certificado digital (PDF);
• Data de realização: 2021.



Amostra das aulas



GESTAODESPORTIVA.COM.BR

GESTAODESPORTIVA GDESPORTIVA GESTAODESPORTIVA


