
 

EDITAL Nº 03 /2022- de 05 de julho de 2022 

Curso de Formação de Técnico de Esgrima Nível I – Rio de Janeiro 

 

A Confederação Brasileira de Esgrima, por meio do seu Departamento de Ensino e Pesquisa, IBE – 

Instituto Brasileiro de Esgrima, torna público que estão abertas, no período indicado neste edital, as 

inscrições para o Curso de Formação de Técnicos de Esgrima Nível I, em conformidade com o disposto 

nas regras abaixo:  

  

1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO  

Habilitar profissionais da Educação Física para o cargo de Técnico de Esgrima nas três modalidades - 

espada, florete e sabre (iniciação à prática desportiva) para atuação em escolas, na divulgação do 

esporte e nas diversas Salas D'Armas no país, capacitando-os a:  

 Planejar e executar os treinamentos de iniciação à prática esportiva de esgrima olímpica e 

paralímpica;  

  Atuar como técnico de esgrima voltado para a iniciação esportiva olímpica e paralímpica; 

 Planejar, organizar e dirigir atividades de esgrima de caráter educacional e recreativo;  

 Organizar competições desportivas de esgrima.  

 

2. REQUISITOS PARA O CURSO  

Estará apto a participar do curso de Formação de Técnico de Esgrima Nível I, o candidato que atender 

aos seguintes requisitos:  

 Idade mínima: 18 anos; e  

 Graduado em Educação Física; ou  

 Estudante de Educação física a partir do 5º (quinto) período, mediante apresentação de 

declaração oficial da instituição de ensino ou comprovante de matrícula; ou  

 Atletas ou ex-atletas com experiência mínima de 4 anos de prática, com comprovação de 

filiação e experiência apresentadas pelos seus clubes ou treinadores. 

 

Observação: de acordo com a Lei Federal nº 9.696/98, que regulamenta a Profissão de Educação Física, 
a Confederação Brasileira de Esgrima não possui competência legal para habilitar profissionais não 
formados em Educação Física para exercerem regularmente a profissão de técnicos de esgrima no 
território nacional, na medida em que essa habilitação é de exclusiva competência dos órgãos de classe 
CONFEF e CREFs Regionais.  

 

3.  CALENDÁRIO  

Duração do Curso: 30 de julho a 18 de setembro de 2022   

Horário: das 08 às 18 horas  

Local: Clube Militar da Lagoa – Sala D’armas 

Rua Jardim Botânico, 391 

Lagoa – Rio de Janeiro/RJ 

  



 
 

4. VALOR DO CURSO E VAGAS 

Serão 20 vagas no total, com prioridade para profissionais de Educação Física, estudantes de 

Educação Física, ex-atletas e atletas, nesta ordem. 

O curso será gratuito e o aluno deverá cumprir as etapas de inscrição e envio de documentação.  

As vagas são limitadas e divididas igualmente pelos representantes de cada estado inscrito e por 

ordem de chegada. 

Observação: a realização do curso está condicionada à confirmação de no mínimo 15 participantes, 

em até 10 dias antes do início do curso. 

 

5. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO  

 Ter o mínimo de presença de 80% do curso; e 

 Obter média 7,5 (sete e meio) em todas as avaliações teóricas e práticas.  

 

Observação: serão abonadas somente as faltas justificadas por meio de atestado médico, declaração 

de convocação para competições oficiais, declaração de trabalho ou declaração de participação em 

eventos esportivos oficiais. Todos os documentos de justificativa deverão ser apresentados em papel 

timbrado, com assinatura original, identificação do nome e documento do responsável pela declaração.  

Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do IBE.  

  

6. DAS INSCRIÇÕES   

As inscrições serão abertas   de 12/07/22 até as 18h do dia 20 de julho, preenchendo integralmente o 

formulário neste link https://bit.ly/CTENI_Rio o qual também está disponível no website e redes sociais 

da CBE.  
  

7. GRADE CURRICULAR  

 

CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO DE ESGRIMA   

NÍVEL I  

Generalidades das três Armas  

Fundamentos da Guarda e Deslocamentos  

Fundamentos das Posições de Esgrima, Engajamentos e Convites   

Fundamentos das Ações Ofensivas  

Fundamentos das Ações Defensivas  

Fundamentos das Ações Contraofensivas  

Fundamentos das Ações Preparatórias  

Fundamentos das Variações Ofensivas  

Jogos Recreativos e Material Alternativo  

Administração de sala d’armas 

 

 

 

https://bit.ly/CTENI_Rio


 
8. CRONOGRAMA 

 
Data Matéria T M Instrutor 

30 e 

31/07/2022 
1 

Guarda, Empunhadura, Deslocamentos, 

Linhas, Posições, Medida, Afundo e Volta a Guarda 
8h I 

Guilherme 

Giffoni 

13 e 

14/08/2022 
2 

Ações Ofensivas simples e Defensivas no Florete e na 

Espada, Ações contraofensivas na Espada e Ações Ofensivas 

Simples Sabre e Ações Defensivas Sabre 

8h II 

Guilherme 

Giffoni 

27 e 

28/08/2022 
3 

Ações Preparatórias 3 armas e Variações de Ações Ofensivas, 

Administração de Sala D’armas e Fundamentos Básicos da 

Lição Coletiva 

8h 

III 

e 

IV 

Guilherme 

Giffoni 

17/09/2022 4 Fundamentos Básicos da Aula Individual 8h V 
Guilherme 

Giffoni 

18/09/2022 5 Avaliações  VI 

Guilherme 

Giffoni e 

Eduardo 

Romão 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL  - 32 HORAS AULA 

 

 

 

  
  
  

Ricardo Machado   
Presidente CBE   

  
  
  
  

Eduardo Romão         Arno Périllier Schneider   
                            Coordenador do IBE                                   Vice - Presidente CBE   


