
 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES NÍVEL I 

DE PARA ATLETISMO – VITÓRIA/ES 2020 

Data: 10 a 12 de fevereiro de 2020, segunda a quarta-feira, aulas presenciais.  

Horário: das 08h30 às 17h30.  

Local: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910  

Leia atentamente as informações abaixo antes de efetuar a inscrição. 

Pré-requisito: 

• Ter feito o curso Movimento Paraolímpico: Fundamentos básicos do Esporte, o 

qual encontra-se disponível através do link https://impulsiona.org.br/esporte-
paralimpico/# O curso funciona em formato EaD (Educação a Distância) e é 
totalmente gratuito. 

• Registro profissional em Educação Física (CREF)  

Descritivo do Curso:  
 

• Técnico Nível I – Habilita o profissional para trabalhar e dirigir equipes Paralímpicas 
em torneios ou campeonatos municipais, estaduais regionais e escolares. 
 

• O curso deverá conter no mínimo a carga horária de 24h/a presenciais com 85% 

de frequência, e comprovação de no mínimo 100 horas de atividade profissional.  
 

• Período de curso (presencial): 10/02/2020 a 12/02/2020. 

 
• Número de vagas: 50 

 
• Valor do curso: Gratuito 

 

Critérios de aprovação:  

 
1. 85% de frequência nas aulas presenciais (tolerada ausência justificada).  

2. 300 horas de atuação profissional, mediante ao envio da respectiva declaração 
comprobatória.  

3. Nota mínima de 7,0 pontos de um total de 10,0 pontos em tarefas realizadas em 

sala de aula, podendo ser solicitado ainda pelo educador coordenador do curso 
atividades extraclasse. 
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Certificação: 

 
O(a) treinador(a) aprovado(a) no curso, ao final da carga horaria presencial, terá 
direito a um certificado:  

Certificado emitido pelo Sistema de Informação de Extensão da Pró Reitoria de 
Extensão e Cultura (SIEX/PROEXC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com 

registro de autenticidade. Para emissão do certificado online, acesse 
www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar  
 

Após a entrega da respectiva declaração comprobatória da sua atuação prática, o 
treinador receberá uma carteirinha de técnico nível II expedida pela educação 

Paralímpica.  
 

 
Período de inscrição: 
Até dia 30 de janeiro  

• Sendo que as mesmas poderão ser encerradas assim que todas 
forem preenchidas. 

  

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI! 
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