NOTA OFICIAL Nº 08/2017

I. CLINICA DE MINI ATLETISMO
Confirma a realização da Clínica de Mini Atletismo nos dias 15 e 16 de setembro de 2017, em
São José/SC.
Ministrante: Felipe de Siqueira da Silva
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de São José – 2º piso - Av. Acioni Souza Filho, 403 Centro - São José/SC
Horários: Dia 15/09 das 08h às 12h e das 14h às 18h e dia 16/09 das 08h às 12h
Vagas: até 100 (sendo 20 vagas exclusivas do clube organizador – UCA, 30 vagas para clubes
filiados da FCA e 50 vagas abertas ao público em geral)
Critérios de inscrição: os interessados devem ser professores de educação física, devendo
comprovar através de carteira assinada e/ou outro documento que indique o vínculo com
instituição de ensino.
Inscrições: as inscrições serão feitas através do e-mail sc@cbat.org.br. O prazo para envio do
nome e documento citado no item anterior é até o dia 10/09/2017.

II. CURSO PARA TREINADORES NÍVEL I IAAF
Confirma a realização do Curso para Treinadores Nível I IAAF no período de 12 a 19 de outubro
de 2017, em Florianópolis/SC.
Ministrante: Ricardo de Souza Barros
Local: UFSC – Centro de Desportos – Campus Trindade – Florianópolis/SC
Horários: Das 08h às 12h15min e das 14h às 18h15min

Vagas: até 50 (sendo 25 vagas exclusivas para clubes filiados da FCA) - sendo que os 24
melhores receberão certificado de Treinador Nível I da IAAF. Os demais receberão certificado
de Curso Básico de Treinamento da CBAt.
Critérios de inscrição: os interessados devem ser profissionais de educação física. A
comprovação será atrvés do envio da cópia da carteira de registro profissional – CREF.
Inscrições: as inscrições serão feitas através do e-mail sc@cbat.org.br. O prazo para envio do
nome e documento citado no item anterior é até o dia 01/10/2017.

Florianópolis, 30 de agosto de 2017.

Deraldo Ferreira Oppa
Presidente FCA

