EDITAL 001/2021 – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM
A Federação Mineira de Futsal através do Departamento de Oficiais de Arbitragem abre
inscrições para o Curso de formação de Oficiais de Arbitragem de Futsal turma “Maurício de
Moura Marques” para os quadros desta Federação.
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OBJETIVO DO CURSO:

O Curso para a formação de Oficiais de Arbitragem de Futsal turma “Maurício de Moura
Marques” tem por objetivo principal promover a formação de novos valores para atuar nas
competições promovidas pela FMFS, além de servir de reciclagem para a arbitragem já diplomada,
desenvolvendo nos participantes a habilidade que permitirá a cada um desempenhar com eficácia
suas funções, contribuindo assim de forma decisiva para o crescimento dos eventos administrados
pela Federação.
O Oficial de Arbitragem pertencente ao quadro da Federação Mineira de Futsal tem a
possibilidade de crescimento pois poderá chegar ao quadro da CBFS e também da FIFA.
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: “VAGAS LIMITADAS”.
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O formulário próprio para a inscrição encontra-se disponível no site www.fmfutsal.org.br.
Após o envio do formulário o aluno receberá em seu e-mail a forma de pagamento escolhida
no preenchimento.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO:

3.1

Duração do Curso: até 03 (três meses) com carga horária de 66hs e 30min horas virtuais e 4
horas presenciais (prática de quadra) e 2h e 30min (prova teórica) para os candidatos que
pretenderem ingressar na FMFS.

3.2

Data de início do Curso: 05/JUNHO/2021.

3.3



3.4

Local de realização:
Plataforma GOOGLE METTING para as aulas virtuais.
O encontro presencial terá seu local informado posteriormente levando em consideração a
demanda e as orientações das autoridades sanitárias.
Dias e horários: TERÇAS e QUINTAS das 19:30 ás 22:30hrs.

 EXCEPCIONALMENTE a abertura será no SÁBADO dia 05 de junho de 2021 em horário a
ser confirmado.
 O encerramento também será no SÁBADO dia 28 de agosto de 2021 e será presencial,
podendo ser alterado seguindo as normas sanitárias estaduais.
4.
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS:
Investimento:
 R$ 200,00 (duzentos reais) a vista no boleto, cartão de crédito ou PIX 16696502000139, em
favor da Federação Mineira de Futebol de Salão, Banco Bradesco, Agência 0462, Conta Corrente
305716-0.
Endereço: Avenida Olegário Maciel, 311 – Salas 122/123 – Centro – Cep: 30180-110 - Belo Horizonte (MG)
Telefones: (31) 3271-6391 - 3272-7976 – www.fmfutsal.org.br - e- mail: fmfutsal@fmfutsal.org.br



R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) parcelado em até 5 parcelas no cartão de crédito.

PROMOÇÃO SOMENTE PARA O PAGAMENTO A VISTA UTILIZANDO O PIX: Os 05
primeiros de cada gênero (masculino/feminino) que concluírem a inscrição (envio do formulário e
quitação), receberá uma bola Penalty Max 1000 PU Termotec.
OBS: A Matrícula e a vaga só serão confirmadas, após o cumprimento das etapas que são o
envio do formulário e a liberação por parte do sistema do comprovante de pagamento da taxa.
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PRÉ-REQUISITOS:

5.1

Profissionais liberais e jovens de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos completos
ou a completar no ano do curso, e que tenham a escolaridade mínima equivalente ao ensino
médio completo ou a ser concluído no máximo em 2022 e que queiram se tornar Oficiais de
Arbitragem de Futsal;

5.2

Oficiais de Arbitragem de Futsal que desejarem se reciclar;

5.3

Técnicos e treinadores de Futsal que desejarem se reciclar;

5.4

O candidato deverá se atentar ao preenchimento de todos os pré-requisitos exigidos no
presente edital antes de recolher o valor da taxa de inscrição;

5.5

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital;

5.6

Em razão dos custos envolvidos na preparação do evento, não haverá devolução da
importância paga;

5.7

As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, podendo a Coordenação do Curso excluir aquele que a preencher com dados
incorretos, bem como prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente;

5.8

A inscrição deverá ser efetuada até as 18:00 horas de 30/05/2021, exclusivamente no
endereço eletrônico www.fmfutsal.org.br não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição
fora do prazo;

5.9

Ler, na íntegra, este edital e preencher a ficha de inscrição, obrigatoriamente, (preencha
seus dados de contato com extrema atenção pois nosso principal meio de comunicação
será via internet WHATSAPP ou E-MAIL);

5.10

O acesso do aluno a Sala Virtual do evento será através de seu e-mail cadastrado, sendo
esse pessoal e intransferível.
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6.1

CERTIFICAÇÃO:
O certificado será emitido pela Federação Mineira de Futsal aos participantes que atingirem
os critérios mínimos de desempenho e frequência estabelecidos para o curso:

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 311 – Salas 122/123 – Centro – Cep: 30180-110 - Belo Horizonte (MG)
Telefones: (31) 3271-6391 - 3272-7976 – www.fmfutsal.org.br - e- mail: fmfutsal@fmfutsal.org.br

Conceito

Nota Equivalente

“A” – Excelente – Aprovado

De 9,0 (inclusive) a 10,0

“B” – Bom – Aprovado

De 8,0 (inclusive) a 8,9

“C” – Regular – Aprovado

De 7,0 (inclusive) a 7,9

“D” – Reprovado

Notas menores que 7,0

6.2

Ao final o FORMANDO que atingir os conceitos “A”, “B” ou “C”, receberá o DIPLOMA DE
OFICIAL DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, podendo ser aceito nos quadros de árbitros da
Federação Mineira de Futsal.

6.3

Ao final o PARTICIPANTE que não atingiu os conceitos “A”, “B” ou “C”, receberá o
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL.

6.4

Este curso NÃO habilita o aprovado a ingressar nas Federações co-irmãs, a não ser que a
Federação de destino reconheça o presente curso.
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TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS:
PILAR TÉCNICO:


Regras de Futsal – Interpretação, Entendimento e Objetivo do Jogo.



Ações do Representante.



Administração do Departamento de Oficiais da FMFS.



Aula Prática – Mecânica e Técnica de Arbitragem.



Bloqueio.



Controle e Manejo de Jogo.



Disputas e Entradas.



Expressão Oral e Escrita.



Lei da Vantagem.



Planificação de Jogo.



Posicionamento e Sinalização do Árbitro.



Postura e Ética.



Relatório de Jogo.
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Súmula CBFS e FMFS.



Tática de Arbitragem.



Uso Indevido do Braço, Mão / Infrações.



Legislação e Código Desportivo.
PILAR FÍSICO:



Medicina do esporte – Preparação Física: conceitos e aplicações.
PILAR SAÚDE:



Nutrição Aplicada a Arbitragem de Futsal.



Fisioterapia.
PILAR MENTAL:


8.

Psicologia Aplicada a Arbitragem de Futsal.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da Federação Mineira de Futsal e
Coordenação do Curso.
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INFORMAÇÕES:
Coordenador do Curso de Arbitragem da FMFS: ADILSON JOSÉ MATTOS.
Contato: (31)99205-0112. (WhatsApp)
Pelo site: www.fmfutsal.org.br
E-mail: cursoead@fmfutsal.org.br
Belo Horizonte, 30 de abril de 2021.

Adilson José Mattos
Coordenador Geral do Curso FMFS

José Raimundo de Carvalho
Presidente da FMFS
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