
 

 

FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DA EDUCAÇÃO 

PARALÍMPICA NOS CURSOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

Orientações gerais:    

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da Educação paralímpica, promove entre 

outros, o curso de Habilitação Técnica das modalidades Para-Atletismo, Para-Natação e Para-

Halterofilismo, uma das exigências para que os profissionais concluam o curso é a comprovação da 

atividade prática. Diante disso, esta iniciativa tem como objetivo credenciar junto à Educação 

Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as instituições interessadas em se habilitarem a 

receber esses profissionais, possibilitando a execução das atividades práticas.  

Poderá se inscrever, com posterior aprovação da Educação Paralímpica, as instituições que 

tenham dentre as suas atividades uma ou mais modalidades ofertadas pelos cursos do CPB. Neste 

caso, consideramos, por exemplo, as instituições e/ou clubes, que participam das competições do CPB,  

além de outras tantas que ainda não participam diretamente do nosso movimento, incluindo, por 

exemplo, os núcleos de extensão das universidades, os centros de reabilitação, escolas, clubes sociais, 

o sistema S, entre outros.  

Para os cursos de habilitação técnica nível I são exigidas 100 horas, para os de nível II 300 horas 

e os cursos de Nível III 380 horas de atuação prática, essas atividades práticas poderão ser realizadas 

em espaços pertencentes a parceiros da instituição credenciada. 

A instituição no momento da solicitação para o credenciamento, pode escolher uma 

modalidade e nível, ou quantas modalidades e níveis querem ser parceiros. 

Vale ressaltar, que os profissionais que concluíram os cursos de habilitação técnica, só poderão 

desenvolver as atividades de atuação prática nas instituições credenciadas junto à Educação 

Paralímpica.  Caso não haja uma instituição credenciada no município onde resida o concluinte do 

curso, ele deverá entrar em contato com a Educação Paralímpica.  

A declaração comprobatória, cujo modelo padrão estará disponível no sistema da Educação 

Paralímpica, deverá ter as assinaturas do técnico responsável pela modalidade em questão com a 

numeração do CREF e por um dirigente da instituição. Esta declaração deverá ser anexada no próprio 

sistema da Educação Paralímpica, pelo profissional que tiver realizado o curso. 

A Educação Paralímpica poderá realizar oportunamente, inclusive de maneira, remotas 

reuniões com as instituições credenciadas, com o objetivo de avaliar conjuntamente este sistema ora 

proposto.  

 



 

 

Assim, solicitamos o preenchimento dos campos abaixo:  

 

Razão Social:________________________________________________________ 

CNPJ:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Número:________________  Bairro: ___________________   

Cidade:_________________  Estado:__________________ 

CEP:___________________ 

Telefone: (__)____________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

Presidente/Gestor da unidade: 

Nome:______________________________________________________________ 

Telefone: (__)____________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

Local que será Realizado as Atividades: 

Nome:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Número:________________  Bairro: ________________________  

Cidade:_________________  Estado:________________________ 

CEP:_____________________ 

Telefone: (__)____________________ 

 

Responsável por contato com o CPB: 

Nome:______________________________________________________________ 

Telefone/What’s App: (__)__________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

O contrato terá vigência de __/__/__ até 31/12/2021. 

 

A Instituição é: 

 

 Instituição PCD.     Universidade Privada.  

 Clube.       Sistema S. 

 Universidade Pública.    Outros:_________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qual a modalidade que será parceiro? 

 

o Atletismo                   

     

o Natação                        

  

o Halterofilismo                  

 

 

Profissional da Educação Física Responsável pela Modalidade Para-Atletismo: 

Nome:______________________________________________________________ 

CREF:_________________________ 

Telefone: (__)___________________ 

E-mail:_____________________________________________________________    

 

Profissional da Educação Física Responsável pela Modalidade Para-Natação: 

Nome:______________________________________________________________ 

CREF:_________________________ 

Telefone: (__)___________________ 

E-mail:_____________________________________________________________  

 

Profissional da Educação Física Responsável pela Modalidade Halterofilismo: 

Nome:______________________________________________________________ 

CREF:_________________________ 

Telefone: (__)___________________ 

E-mail:_____________________________________________________________              

             

 

Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Nível 3 Nível 2 Nível 1 


