
 

  

CURSO DE FORMAÇÃO DE  

CLASSIFICADORES DE PARA ATLETISMO 

JOÃO PESSOA/PB 2019 

 

Data: 13 a 17 de março de 2019, quarta-feira a domingo 

Horário: das 08h30 às 17h30 (nos dias 13, 14 e 15/03/2019); das 08h00 às 17h00 

(no dia 16/03/2019, sáb); e das 08h00 às 12h00 (no dia 17/03/2019, dom). 

Local: FUNAD - Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência 
 
Endereço: Rua Dr. R. Orestes Lisboa, s/n - Pedro Gondim, João Pessoa - PB, 58031-

090 

Leia atentamente as informações abaixo antes de efetuar a inscrição. 

 

Critérios classificatórios para seleção dos participantes: 

• Ter formação em uma das seguintes áreas: Educação Física, Medicina ou Fisioterapia; 

• Possuir registro profissional no respectivo conselho regional; 
• Comprovar experiência na modalidade; 
• Possuir interesse e disponibilidade e 

• Não ter a equipe, com a qual possui vínculo, inscrita na mesma competição 
em que estiver atuando como classificador trainee. 

 
IMPORTANTE: Após realizada a inscrição (através do link localizado no final desse 
arquivo) os inscritos deverão encaminhar até o dia 01/03/2019, sexta-feira, para o 

e-mail joao.souza@cpb.org.br, os seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae incluindo a comprovação digitalizada dos itens mencionados nos 
critérios; 

b) Comprovante de endereço; 
c) Carta justificando o interesse em se tornar um classificador paralímpico; 

d) Carta de comprovação de experiência na modalidade escolhida. 

 
Descritivo do Curso:  

O curso visa a formação de classificador para atuação como trainee em competições 
futuras. No curso serão abordados vários temas, entre eles o movimento paralímpico, 

aspectos administrativos da classificação esportiva, critérios de mínima deficiência, 
classificação clínica, técnica e de observação em competição. 

mailto:joao.souza@cpb.org.br


 

 

• Carga horária de 36 horas 

• Número de vagas: 12 
• Valor do curso: gratuito 

 

 
Critérios de aprovação 

 

1. Participação e interesse; 
2. Avaliação da conduta e domínio na execução dos testes e procedimentos; 
3. Análise de cenários de classificação e 

4. Avaliação do processo de observação em competição. 
 

Certificado 

 
O certificado de conclusão do curso será 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. Para emissão do certificado online, 
acesse www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Transporte, alimentação e hospedagem: De responsabilidade de cada participante. 
 

2. Indicações de hotéis: 
 

✓ JR HOTEL *** 
Endereço: R. Rodrigues Chaves, 87 - Cordão Encarnado, João Pessoa - PB, 

58011-040 
Telefone: (83) 2106-8700 
  

✓ GUARANY HOTEL EXPRESS *** 
Endereço: R. Mal. Almeida Barreto, 181 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-460 
Telefone: (83) 2106-8787 
 

Observação: o participante deve se identificar e falar que é participante dos cursos do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro, para que consiga o desconto na hospedagem. 
 

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

Prazo de inscrição: até 28/02/2019 (quinta-feira) 
 

   

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI! 

http://www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar
https://www.google.com/search?q=jr+hotel+jo%C3%A3o+pessoa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR833BR834&oq=jr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.1784j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR833BR834&ei=PrRuXNynLPnA5OUPlM-96AM&hotel_occupancy=&q=GUARANY+HOTEL+EXPRESS+&oq=GUARANY+HOTEL+EXPRESS+&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l2.68616.68616..69079...0.0..0.107.107.0j1......0....2j1..gws-wiz.1DDkufa6nWk
mailto:educ.paralimpica@cpb.org.br
https://goo.gl/forms/5sOiGdyJkGTFNFCw2

