ORIENTAÇÕES CURSOS DE INICIAÇÃO
A solicitação para o primeiro semestre de 2020, deverá ser realizada com este formulário, devidamente preenchido e enviado ao departamento da Educação
Paralímpica, até o dia 31/01/2020 e para o segundo semestre até a data 30/06/2020. Serão oferecidos 4 formatos de cursos de iniciação:
ORIENTAÇÕES GERAIS
FORMATOS DOS CURSOS OFERECIDOS
ESPORTE PARALÍMPICO NA ESCOLA PROCESSOS ADAPTATIVOS –
Curso de 8 horas, voltados para educadores físicos com foco nos processos
adaptativos.

ESPORTE PARALÍMPICO MODALIDADES – São 16 horas de curso,
voltado para técnicos esportivos. Este formato o solicitante deverá optar pelas
modalidades, no mínimo 1 (uma) e no máximo 3 (três) modalidades

ESPORTE PARALÍMPICO NA ESCOLA MODALIDADES – São 16
horas de curso com 4 (quatro modalidades) – Atletismo, Bocha, Goalball e
Voleibol Sentado. Este formato é voltado aos educadores físicos atuantes nas
escolas.
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Além dos formatos mencionados acima, oferecemos o Curso por demanda,
sendo necessária análise da Educação Paralímpica. Este formato deverá ser
solicitado na forma de ofício, incluindo objetivo, modalidades, carga, horária,
local de realização do curso.

RESPONSABILIDADES
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO – se responsabiliza pelos custos
decorrentes do envio dos profissionais que ministrarão os cursos,
especificamente em relação às passagens aéreas e remuneração dos mesmos.
O CPB disponibilizará aos educadores, quando necessário, um exemplar de
material específico, como por exemplo bola com guizo para futebol de 5 e bola
de goalball.

INSTITUIÇÃO PROPONENTE – se responsabiliza pela hospedagem,
alimentação e transporte local dos profissionais do CPB. Infraestrutura local
incluindo salas para as aulas teóricas, espaços para as aulas práticas, recursos
audiovisuais e demais recursos necessários. Divulgação, a qual se faz necessário
a observância dos aspectos inerentes ao direito do uso de imagem as quais são
de propriedade do CPB, por exemplo dando os créditos dos fotógrafos nas fotos
que possam ser utilizadas. Controle das inscrições, sendo necessário e
obrigatório a solicitação do nome completo, CPF e e-mail. Emissão de
comprovação de participação a todos aqueles que compareceram. Esclarecemos
que o CPB não emite este documento.

PRÉ REQUISITOS
Viabilizar uma campanha para disponibilização do curso EaD – Movimento
Paralímpico: Fundamentos básicos do Esporte, para os seus colaboradores
e/ou alunos.

Quando tratar de formato relacionado ao esporte paralímpico na escola será
necessária a comprovação do envolvimento da Educação Municipal ou
Estadual no momento da formalização do pedido.

Quando se tratar de solicitação relacionada ao formato Modalidades
Paralímpicas voltada a iniciação esportiva, será necessária a comprovação da
Secretaria Municipal e/ou Estadual de Esporte

Também será necessária a comprovação da seção dos espaços solicitados pela
instituição proponente para a viabilização do curso, anexando os respectivos
documentos a este formulário. Isto se aplica também para hospedagem
alimentação e transporte.

A organização do curso deverá garantir que até o início do mesmo todos os
inscritos tenham feito o curso EaD, Movimento Paralímpico: Fundamentos
básicos os Esporte, sendo que não serão emitidos os certificados
correspondentes ao curso presencial para aqueles que não tiverem feito este
EaD.
CERTIFICADO
Os cursos do CPB são certificados pela Universidade Federal de Uberlândia através do Sistema de Informação de Extensão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura
(SIEX/PROEXC), sendo imprescindível o preenchimento correto da planilha, em anexo.
O processo de confecção e liberação dos certificados demora em torno de 30 dias. Após esse período de tempo cada participante poderá baixar o certificado
online através de acesso ao link http://www.siex.proexc.ufu.br.
GRATUIDADE - Não poderá haver qualquer tipo de cobrança vinculada aos cursos apoiados pelo CPB, nem mesmo de solicitação de produto não perecível
em campanhas beneficentes

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – CURSO INICIAÇÃO
DADOS SOLICITANTES
INSTITUIÇÃO SOLICITANTE

TELEFONE:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL que assinará a solicitação:

TELEFONE:

ENDEREÇO DE REALIZAÇÃO CURSO:
CIDADE:

ESTADO:

NOME DO RESPONSÁVEL que manterá contato com o CPB:

TELEFONE:

E--MAIL:
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / APOIOS OFERECIDOS

INSTITUIÇÕES

APOIOS OFERECIDOS
HOSPEDAGEM
ALIMENTAÇÃO
LOCAL AULAS
TRANSPORTE

CURSO:
DATA:

CARGA HORÁRIA:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

NÚMERO DE VAGAS:

MODALIDADE

DATA

HORARIO

LOCAL

CARGA HORÁRIA

1ª
2ª
3ª

DATA E LOCAL:

ASSINATURA

ANEXE A ESTA SOLICITAÇÃO A COMPROVAÇÃO DA SEÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A VIABILIZAÇÃO DO CURSO, E OS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL DOS EDUCADORES.
APROVAÇÃO – COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
O Comitê Paralímpico Brasileiro, por meio da Educação Paralímpica, aceitou a solicitação para realização do curso de Iniciação Esportiva Paralímpica - a ser
realizado no período informado acima.
Conforme o regimento interno da Educação Paralímpica, o Comitê Paralímpico Brasileiro se responsabiliza pelas passagens aéreas e remuneração dos educadores
que ministrarão os cursos. Desta forma, o solicitante é responsável pelas seguintes demandas:
1. Hospedagem, alimentação e transporte (aeroporto – hotel/ hotel – local da realização do curso / hotel – aeroporto) para os educadores, durante todo o
período do curso. Ressaltando que os educadores devem chegar com antecedência de 1 dia e poderão ir embora até 1 dia após o término dos cursos.
2. Local e infraestrutura necessários para desenvolvimento dos cursos.
3. Recursos audiovisuais, como, computador, retroprojetor, lousa branca, televisão etc., bem como materiais para uso nas vivências da modalidade.
4. Processo de inscrição dos participantes, devendo solicitar obrigatoriamente, nome completo, CPF e e-mail e divulgação do curso.

