
DIVISÃO I
As escolas da Divisão I, em média, 
inscrevem a maioria dos alunos, 
gerenciam os maiores orçamentos de 
atletismo, oferecem uma ampla gama 
de programas acadêmicos e oferecem 
a maior parte das bolsas de atletismo

PARTICIPAÇÃO
• 179.200 atletas-estudantes
• 351 faculdades e universidades

BOLSAS DE ATLETISMO
59 por cento de todos os atletas-estudantes 
recebem algum nível de suporte atlético 

ACADÊMICA
Taxa de sucesso de graduação de 2017:  

87 porcento*

OUTRAS ESTATÍSTICAS
Média de Matrícula de Graduação: 9.629
Número médio de equipes por escola: 19
Porcentagem média de corpo estudantil 

participante de esportes: 4 por cento
Campeonatos nacionais da Divisão I: 26

DIVISÃO II
A Divisão II oferece oportunidades de 
crescimento através de conquistas 
acadêmicas, competição de atletismo 
de alto nível e engajamento da 
comunidade. Muitos participantes são 
estudantes universitários de primeira 
geração.

PARTICIPAÇÃO
• 121.900 atletas-estudantes
• 308 faculdades e universidades

BOLSAS DE ATLETISMO
62 por cento de todos os atletas-estudantes 
recebem algum nível de suporte atlético

ACADÊMICA
Taxa de sucesso de graduação de 2017:  

72 porcento*

OUTRAS ESTATÍSTICAS
Média de Matrícula de Graduação: 2.485
Número médio de equipes por escola: 16
Porcentagem média de corpo estudantil 

participando de esportes: 9 por cento
Campeonatos nacionais da Divisão II: 25
 

DIVISÃO III
A experiência da Divisão III fornece um 
ambiente integrado que se concentra 
no sucesso acadêmico, oferecendo 
atletismo competitivo e oportunidades 
significativas de não atletismo.

PARTICIPAÇÃO
• 190.900 atletas-estudantes
• 443 faculdades e universidades

AUXÍLIO FINANCEIRO
80 por cento de todos os atletas-estudantes 
recebem algum tipo de bolsa acadêmica ou bolsa 
de estudos baseada em suas necessidades;  
Apoio institucional totaliza US $ 17.000 em média

ACADÊMICA
Taxa de sucesso de graduação de 2017:  

87 porcento*

OUTRAS ESTATÍSTICAS
Média de Matrícula de Graduação: 1.748
Número médio de equipes por escola: 18
Porcentagem média de corpo estudantil 

participando de esportes: 26 por cento
Campeonatos nacionais da Divisão III: 28

*Taxa de graduação para atletas-estudantes, incluindo aqueles que se transferem de uma escola para outra.

FATOS SOBRE O RECRUTAMENTO DA NCAA
Os esportes universitários criam um caminho de oportunidades para atletas-estudantes

19.500 3Divisões
Equipes490.000

Atletas-Estudantes 1Associação

Quer jogar esportes na NCAA? Visite ncaa.org/playcollegesports

Atualizado em março de 2018.

http://ncaa.org/playcollegesports


O NCAA concede bolsas de atletismo?
Escolas individuais concedem bolsas de atletismo. As escolas das Divisões I e II oferecem mais de US $ 3 bilhões em bolsas de atletismo 
anualmente para mais de 150 mil atletas-estudantes. As escolas da Divisão III, com mais de 190 mil atletas-estudantes, não oferecem ajuda 
financeira relacionada ao atletismo, mas a maioria dos atletas-estudantes recebem algum tipo de bolsa acadêmica ou bolsa de estudos 
com base em suas necessidades.

Muitos atletas do ensino médio ganham bolsas de atletismo?
Poucos, na verdade, cerca de 2 por cento dos atletas do ensino médio recebem alguma forma de bolsa de atletismo para competir na 
faculdade.

Os atletas-estudantes da NCAA têm dificuldade em atender aos requisitos  
de graduação com as demandas de tempo do esporte?  
Competir durante a faculdade exige habilidades fortes de gerenciamento de tempo e algum planejamento cuidadoso com conselheiros 
acadêmicos, em média, os atletas-estudantes da NCAA se formam com uma taxa maior do que o corpo estudantil geral.

Muitos atletas-estudantes da NCAA jogam profissionalmente?
Menos de 2% dos atletas-estudantes da NCAA conseguem ser atletas profissionais. Na realidade, a maioria dos atletas-estudantes 
dependem dos estudos acadêmicos para prepará-los para a vida após a faculdade. A educação é importante. Há quase meio milhão de 
atletas-estudantes da NCAA, e a maioria deles será pró em algo diferente do esporte.

Fatos sobre os esportes da NCAA

PROBABILIDADE ESTIMADA DE COMPETIÇÃO NO ATLETISMO DA NCAA ALÉM DO ENSINO MÉDIO

 Todos os Basquete  Basquete  Futebol  Men’s Futebol  
Atletas-estudante esportes masculino feminino Americano Baseball Ice Hockey masculino

Atletas-estudante do ensino médio 7.300.000 546.400 429.400 1.083.300 488.800 35.200 440.300

Atletas-estudante da NCAA 492.000 18.700 16.600 73.700 34.600 4.100 24.800

Porcentagem de migração do Ensino médio para a NCAA 6% 3,4% 3,9% 6,8% 7,1% 11,7% 5,6%

Porcentagem de migração de NCAA para Ligas Profissionais* 2% 1,1% 0,9% 1,5% 9,1% 5,6% 1,4%

A NCAA é uma marca registrada da National Collegiate Athletic Association. Atualizado em março de 2018.

*A porcentagem da NCAA para as ligas profissionais principais baseia-se no número de escolhas de draft da NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL e MLS.


