
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EDITAL Nº 01/2021 

Curso de Gestão de Diretório Técnico - Secretariado  

 
A Confederação Brasileira de Esgrima, através do seu Departamento de Ensino e Pesquisa denominado 
IBE – Instituto Brasileiro de Esgrima, torna público que estão abertas, no período indicado neste edital, 
as inscrições para o Curso de Gestão de Diretório Técnico - Secretariado, em conformidade com o 
disposto nas regras abaixo relacionadas. 
 
1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 
Habilitar profissionais para atuarem no Diretório Técnico em competições oficiais de Esgrima, realizadas 
no território nacional, auxiliando o Diretor de Prova e operando o sistema Ophardt.  

✔ Trabalhar como Secretário do Diretório Técnico em eventos esportivos oficiais 

✔ Auxiliar o Diretor de Prova nas ações do Diretório Técnico 
 
2. REQUISITOS PARA O CURSO 
Estará apto a participar do Curso de Gestão de Diretório Técnico - Secretariado, o candidato que atender 
aos seguintes requisitos: 

✔ Idade mínima: 18 anos;  

✔ Ter conhecimento básico do idioma inglês  

✔ Disponibilidade de computador com navegador Google Chrome 

✔ Possuir conta do Google para ter acesso à plataforma Google Classroom 
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
Prazo de inscrição: até as 18 horas do dia 07 de julho de 2021   
Número de vagas: 12 - a prioridade será por ordem de inscrição, não ultrapassando 5 alunos por estado, 
salvo para complementação das vagas. 
As inscrições deverão ser feitas através de formulário online, disponibilizado na aba IBE do site 
cbesgrima.org.br, que deverá ser totalmente preenchido e anexado os documentos abaixo listados: 

✔ Foto  

✔ Cópia documento de identidade  
 
4. VALOR DO CURSO  
O curso será totalmente custeado pela CBE (isento de cobrança de matrícula ou de qualquer outra taxa 
do aluno). 
 
5.  CALENDÁRIO 
O Curso será aplicado integralmente online, na plataforma EAD do Google Classroom, conforme 
calendário abaixo e aplicados pelo sistema Google Meet: 
Duração do Curso: 15 de julho a 07 de agosto de 2021  
Carga horária: 32 horas aula 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MATÉRIA DATA / HORA ABERTURA DETALHAMENTO 
Inscrição em prova e 
Fórmulas  

15/07/2021 – 09h O aluno receberá as informações 
através de apresentações de slides 
e vídeos explicativos.  

   
Desenvolvimento das 
pules 

22/07/2021 - 09h O aluno receberá as informações 
através de apresentações de slides 
e vídeos explicativos. 

   

Desenvolvimento do 
Quadro de Eliminação 
Direta e resultados 

29/07/2021 - 09h O aluno receberá as informações 
através de apresentações de slides 
e vídeos explicativos. 

   

Dúvidas com 
instrutores online 
* Participação 
obrigatória 

  
21 e 28/07/2021 - 14h às 16h 
04/08/2021 - 14h às 16h 

 
Ednilson Cezano e Eduardo Romão 
 

Abertura da agenda 
para marcação da 
prova prática 

 
01 até 03/08/2021 – 09h 

O agendamento será feito 
conforme disposto neste Edital 

Horário Livre para 
prática 

21/07/2021 - das 10h até às 12h 
21/07/2021 - das 17h até às 18h30m 
28/07/2021 - das 10h até às 12h 
28/07/2021 - das 17h até às 18h30m 
04/08/2021 - das 10h até às 12h 
04/08/2021 - das 17h até às 18h30m 

Através de endereço a ser 
disponibilizado para os alunos 

Prova prática 06/08/2021 - a partir das 8h  
07/08/2021 - a partir das 8h  

Conforme agendado entre os dias 
01 a 03/08/2021 

 
 
6. AVALIAÇÃO TEÓRICA 
Farão parte das avaliações teóricas o estudo de cada conteúdo enviado aos alunos e a resolução dos 
questionários disponibilizados, dentro do cronograma estipulado em cada módulo. 
 
7. AVALIAÇÃO PRÁTICA 
A prova prática será aplicada somente para os alunos que tiverem 100% de participação nas matérias e 
70% de acerto nos questionários. 
A prova prática englobará toda a matéria disponibilizada no Curso e será aplicada entre os dias 06 e 
07/08/2021, conforme agendamento a ser realizado entre os dias 01 a 03/08/2021 em documento 
próprio. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Para aplicação da nota da prova prática, serão considerados pelo instrutor, o tempo, a correção dos 
resultados e a metodologia utilizada pelo aluno. 
 
8. AVALIAÇÃO FINAL 
A avaliação final será feita em estágio supervisionado durante uma competição nacional oficial do 
calendário da CBE, a ser determinada pelo IBE. Os alunos serão informados antecipadamente sobre a 
data de sua avaliação. 
 
9. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 

✔ Ter conhecimento e comprovação de acesso a todas as matérias disponibilizadas na 
plataforma; 

✔ Ter o mínimo de 70% de aproveitamento total do curso, sendo o curso dividido em: 
▪ 70% provas teóricas; 
▪ 70% prova prática. 

✔ Estar em dia junto a CBE de toda a documentação exigida. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ricardo Machado 

Presidente CBE 


