
 
 
 

PORTARIA CBBC N.º 11 DE 27 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

 

Dispõe sobre a criação da Universidade Corporativa 

da CBBC – UniBCR e nomeação da sua composição 

dos cargos de Diretor e Coordenadores:  

 

 
 

O Presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC, no 

uso de suas competências e de acordo com os incisos IV e XIII do artigo 57 do estatuto 

social da CBBC, resolve: 

 

Art. 1º Instituir a Universidade Corporativa da CBBC denominada UniBCR. 

 

Art. 2º A UniBCR desenvolverá suas ações com o objetivo geral desenvolver o ecossistema 

do BCR no Brasil, através de um programa de capacitação, qualificação e formação de 

recursos humanos para o BCR, que seja multiplicado em todo o Brasil, com alcance além 

de nossas fronteiras. 

 

Art. 3º São objetivos específicos da UniBCR: 

 

 

Objetivos específicos: 

 

I- Promover, especificamente, a melhoria da qualidade de gestão das entidades 

de prática do BCR; 

II- Estimular o ingresso de novos profissionais para atuação nas diversas áreas e na 

comunicadade do BCR; 

III- Educar, treinar, formar e qualificar profissionais para atuação profissional no BCR 

considerando suas formas de manifestação (educacional, rendimento, e 

participação); 

IV- Gerar conhecimentos através de pesquisas, mulitiplicando-os através da 

realização de eventos técnicos e científicos (seminários, forúns, debates, mesa 

redondas, etc) com o envovimento do ecossistem do BCR no Brasil; 

V- Promover cursos online, presenciais e customizados para capacitação e 

atualização continuada de recursos humanos para atuação no BCR; 



 
 

VI- Aproximar e compartilhar as boas práticas do BCR no Brasil, de forma 

internacional e, especificamente, com os Países da Comunidade Língua 

Portuguesa; 

VII- Desenvolver um modelo nacional de capacitação de recursos humanos para o 

BCR. 

 
Art. 4º Designar, para desempenhar as função de Diretor da UniBCR, SÍLVIO ANTÔNIO 

RIBEIRO. 

 

Art. 5º Designar, para desempenhar as funções de Coordenadores da UniBCR, SILENO 

SANTOS e LINCOLN LUIZ FUIZA LIMA JUNIOR. 

 

 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                          

 

Presidente CBBC 


