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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14, de 16 de julho de 2015 
 

Dispõe sobre os procedimentos para a concessão do benefício de bolsa de estudo 
para nível superior, na modalidade de Educação à Distância (EAD), aos atletas 
profissionais e ex-atletas, através das Associações de Garantia ao Atleta 
Profissional - AGAP e demais entidades conveniadas. 

 
 

O Presidente da Federação das Associações de Atletas Profissionais - FAAP, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela alínea "i" do artigo 29 do Estatuto, 
 

RESOLVE: 
 
  Artigo 1º - A Federação das Associações de Atletas Profissionais - FAAP, repassará recursos 
financeiros às Associações de Garantia ao Atleta Profissional e demais entidades conveniadas, para 
concessão do benefício de bolsa de estudo para curso superior, na modalidade de Educação à Distância 
(EAD), mediante o cumprimento das exigências estabelecidas nesta Resolução. 
 
  § 1º - A formulação do processo deverá seguir o que dispõe o artigo 3º da Resolução 
Normativa nº 12/02, com sua nova redação de 05.12.2013, além de documento de reconhecimento do curso 
pretendido, expedido pelo Ministério da Educação e do Termo de Compromisso e Responsabilidade, 
assinado pelo bolsista (Anexo I). 
 

Artigo 2º - O benefício de que trata o artigo anterior será concedido apenas para atletas 
profissionais filiados ao sistema, com contrato de trabalho em vigor e para ex-atletas que estejam exercendo 
qualquer atividade profissional. 

 
§ 1º- A comprovação das condições estabelecidas nesse artigo, dar-se-á através da 

apresentação de cópia autenticada do contrato de trabalho como atleta ou da carteira de trabalho, 
respectivamente. 

 
§ 2º - Não será concedido o benefício a associados que já possuem curso superior. 
 
§ 3º- No caso de desistência do curso, o bolsista deverá ressarcir integralmente todas as 

parcelas já reembolsadas pela FAAP, sob pena de não receber nenhum outro benefício e, no caso de 
reprovação em mais de 50% das disciplinas no período, o benefício não será renovado. 

 
Artigo 3º - Esta Resolução Normativa, entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  

 

Wilson da Silva Piazza 

Presidente 

 


