EDITAL Nº 01 de 06 de abril de 2018
Curso de Formação de Técnico de Esgrima Nível 1 – São Paulo
A Confederação Brasileira de Esgrima, através do seu Departamento de Ensino e Pesquisa
denominado IBE – Instituto Brasileiro de Esgrima torna público que estão abertas, no período
indicado neste edital, às inscrições para o Curso de Formação de Técnicos de Esgrima Nível I, em
conformidade com o disposto nas regras aqui dispostas:
1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
Habilitar profissionais da Educação Física para o cargo de Técnico de Esgrima Nível I (iniciação a
prática desportiva) para atuação em escolas, na divulgação do esporte e nas diversas Salas D'Armas
no país, capacitando-os a:
✓
✓
✓
✓

Planejar e executar os treinamentos de iniciação a prática esportiva de esgrima;
Habilitar na atuação como monitor de esgrima dentro de uma sala d´armas;
Planejar, organizar e dirigir atividades de esgrima de caráter educacional e recreativo;
Auxiliar na arbitragem e organização de competições desportivas de esgrima.

2. REQUISITOS PARA O CURSO
Estará apto a cursar o curso de técnico de esgrima nível I o candidato que atender aos seguintes
requisitos:
✓
✓
✓
✓

Idade mínima: 18 anos;
Comprovante de graduação em Educação Física ou;
Estudante de Educação física a partir do 5º período ou;
Atestado do mestre d´armas responsável por sua prática como atleta de esgrima por mais de
4 anos;

Observação: de acordo com a Lei Federal nº 9.696/98, que regulamenta a Profissão de Educação
Física, a Confederação Brasileira de Esgrima não possui competência legal para habilitar
profissionais não formados em Educação Física para exercerem regularmente a profissão de
técnicos de esgrima no território nacional, na medida em que essa habilitação é de exclusiva
competência dos órgãos de classe CONFEF e CREFs Regionais.
. CALENDÁRIO
Duração do Curso: 26 de maio a 07 de outubro de 2018
Horário: das 08 às 18 horas
Local: Centro Paralímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes - Vila Guarani, São Paulo.

Inscrições até 18 de maio de 2018, pelo site da CBE
4. VALOR DO CURSO
O valor do curso é de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a serem pagos através de depósito
bancário em conta corrente abaixo indicada.
Este valor poderá ser pago integralmente no ato da matricula ou em até 4 parcelas de R$ 375,00
(trezentos e setenta e cinco reais), que deverão ser depositadas, a primeira no ato da matricula, e as
demais até os dias 10 de junho, julho e agosto de 2018, consecutivamente.

Para efetivação dos pagamentos a cópia dos comprovantes dos depósitos deverá ser
encaminhada para o e-mail ibe@brasilesgrima.com.br
Confederação Brasileira de Esgrima
Caixa Econômica Federal – 104
Agencia: 4044 – TRT 1ª. Região/RJ
Operação: 003 - Conta corrente: 1346-9
5. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO
✓ Ter o mínimo de presença de 90% do curso;
✓ Obter média 7,0 (sete) nas avaliações.
✓ Estar em dia junto a CBE de toda a documentação exigida
6. DAS INSCRIÇÕES
Fazer o download da ficha de inscrição, no site da CBE, preencher e colocar foto e encaminhar para a
CBE, através do e-mail ibe@brasilesgrima.com.br, anexando o comprovante de pagamento.
7. GRADE CURRICULAR
CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO DE ESGRIMA
NÍVEL I
História da esgrima e da esgrima em cadeira de rodas
Generalidades das três Armas
Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Organização de Provas da Federação Internacional de
Esgrima
Administração de sala d’armas
Fundamentos dos Deslocamentos
Fundamentos da Condução do Armamento
Fundamentos das Ações Ofensivas
Fundamentos das Ações Defensivas
Fundamentos das Ações Contraofensivas
Fundamentos das Ações Preparatórias
Fundamentos das Variações Ofensivas
Fundamentos da Esgrima em cadeira de rodas
Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima em cadeira
de rodas
Classificação Funcional
Avaliação e Retificação de Aprendizado
Carga horária presencial total
Estágio
Carga horária total
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2018.

Arno Périllier Schneider
Coordenador do IBE
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