CURSO BÁSICO DE TREINAMENTO EM ATLETISMO – VIRTUAL
O Curso Básico de Treinamento em Atletismo – Virtual é promovido pela FNA, realizado
pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e não há cobrança de taxa, pois é uma ação
da CBAt em parceria com as Federações.
I.

Inscrições

a) No formulário de inscrição deverá ser preenchido as respectivas informações:
i.

Nome completo

ii.

Sexo

iii.

Data de nascimento

iv.

RG

v.

CPF

vi.
CREF ou Declaração cursando último período do curso da Graduação de
Educação Física. (anexar no formato PDF ou JPG).
vii.

E-mail

viii.

Número de telefone celular (WhatsApp)

b) A CBAt/Ministrante encaminhará por e-mail a todos os inscritos as informações necessárias
para acompanhar o curso virtualmente.

II.

Participação do curso em formato virtual, com duração mínima de 6 (seis) dias

a) O curso será realizado de 2ª a 6ª feira com início às 19h e encerramento às 23h e no sábado
das 08h às 13h, sempre no horário de Brasília;
b)

Pausas poderão ser programadas pelo ministrante;

c)

O ministrante será o professor Kiyoshi Takahashi;

d)

Os alunos devem ter uma excelente conexão com a internet;

e) Todo devem instalar no seu computador ou smartphone o aplicativo Zoom que pode ser
adquirido pelo link a seguir: Clique Aqui
f) Será criado um grupo de WhatsApp para otimizar a comunicação entre o ministrante e
os alunos.
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III.
Aluno deverá organizar aula prática de determinado assunto e enviar para o
ministrante do curso e Avaliação Escrita

a)

O Ministrante informará cada Aluno sobre qual tema ele fará a aula prática;

b)

O Aluno receberá as instruções do formato, dinâmica e modo de envio da aula prática;

c) A Avaliação Escrita conterá 30 questões de múltipla escolha e a dinâmica será anunciada
pelo Ministrante.

IV.
Participação em entrevista - em data a ser marcada em comum acordo com o
Ministrante

a)

O Ministrante informará o aluno sobre a entrevista;

b)

As entrevistas poderão ser feitas durante a semana de realização do curso.

V.

Emissão dos certificados

a) A CBAt emitirá o certificado, após o ministrante enviar a relação dos Alunos aprovados e
confirmação de que os mesmos participaram de 100% das aulas virtuais, bem como, realizaram
à parte prática;
b)

A relação dos alunos aprovados no curso, serão publicadas em Nota Oficial da CBAt.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
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