
 

  

CURSO DE HABILITAÇÕ TÉCNICA NÍVEL I DE PARA 
NATAÇÃO – BRASÍLIA/DF - 2020 

 

 

Data: 03 a 05 de fevereiro de 2020, segunda à quarta-feira, aulas 
presenciais.  

Horário: das 08h30 às 18h30.  
Local:  CETEFE - SAIS 

Endereço: Área 2ª - Edifício Enap. Referência: Setor Policial Sul, ao lado da 
Polícia Federal. 

Leia atentamente as informações abaixo antes de efetuar a inscrição  

Pré-requisito: 

• Ter o registro profissional em Educação Física (CREF) 

• Ter concluído o curso Movimento Paralímpico: 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. 
 

Descritivo do Curso:  

• Curso que habilita profissionais de educação física ou esporte a dirigirem 
equipes de todas as categorias nas competições organizadas, patrocinadas e 

chanceladas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, incluindo as de nível 
municipal e regional.  
  

• Carga horária de 24 horas presenciais e 100 horas de atuação profissional 
com equipes de iniciação ou de treinamento na modalidade de Para natação.  

  
• Período de curso dessa turma: 03/02/2020 a 05/02/2020.  
  

• Número de vagas: 50  
  

• Valor do curso: Gratuito 
 
 

Critérios de aprovação: 
 

1. 85% de frequência nas aulas presenciais. 
 
2. 100 horas de atuação profissional, devidamente comprovadas. 

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

realizadas em sala de aula e durante as 100 horas de atuação na 
modalidade.  
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Certificação 
 

O(a) técnico(a) aprovado(a) no curso terá direito ao 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. O certificado será 

emitido após análise da lista de presença e o acesso será liberado pelo 
link:   www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar 

 
 
E-mail de contato: educ.paralimpica@cpb.org.br  

 

 
Período de inscrição: até 20/01/2020 
 

  

 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI ! 
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