CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
EDITAL Nº 04, de 26 de junho de 2017
A Confederação Brasileira de Esgrima, em parceria com a Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) – Projeto Esgrima UFSCar, tornam público que estão abertas, no
período indicado neste edital, as inscrições para o Curso de Técnico de Esgrima Nível I
em conformidade com o disposto nas regras aqui dispostas:
.
1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
Habilitar profissionais para o cargo de Técnico de Esgrima Nível I (iniciação a pratica
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 a prática esportiva de esgrima;
Habilitar na atuação como monitor de esgrima dentro de uma sala d´armas;
Planejar, organizar e dirigir atividades de esgrima de caráter educacional e
recreativo;
Auxiliar na arbitragem e organização de competições desportivas de esgrima.

2. REQUISITOS PARA O CURSO
Número mínimo de 10 e máximo de 20 alunos por curso.
Estará apto a cursar o curso de técnico de esgrima nível I o candidato que atender aos
seguintes requisitos:
•
•
•
•

Idade mínima: 18 anos;
Graduado em Educação Física ou;
Estudante de Educação física a partir do 5 período ou;
Atletas de Esgrima com, no mínimo, quatro anos de experiência comprovada.

3. PREÇO DO CURSO
O investimento do curso será de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a serem
pagos à vista ou em até 4 (quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas. Aos primeiros
10 inscritos, haverá um desconto de R$200,00 no valor total da taxa de inscrição. Os
pagamentos devem se dar por meio de depósito identificado nas seguintes condições:
•
•
•
•
•

Beneficiário: Confederação Brasileira de Esgrima.
CNPJ: 42.178.699-0001/24.
Banco: Caixa Econômica Federal.
Agência: 4044.
Conta Corrente: 1346-9.
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•
•
•

Operação: 003
Custo de inscrição individual: R$1200,00 (R$1.000,00 para os primeiros 10
inscritos)
Confirmação de inscrição e pagamento da 1ª parcela ou valor total: 31/
07/2017.

4. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO
Serão emitidos certificados de conclusão aos participantes que atenderem as seguintes
condições:
•
•

Mínimo de presença de 90% do curso;
Média entre as provas de 70% (prática e escrita).

5. INSCRIÇÕES
Da data da publicação deste Edital até o dia 30 de julho de 2017, a pessoa interessada
deve enviar a ficha anexa preenchida, para reserva de vaga, para os e-mails:
ibe.cbe@brasilesgrima.com.br com cópia para heroslobo@ufscar.br
Em seguida, ao receber a resposta confirmando a existência de vaga, deverá ser enviada
a seguinte documentação:
- Comprovante de graduação (concluída ou em andamento) em Educação Física OU
- Atestado do mestre d´armas responsável por sua prática como atleta de esgrima por
mais de 4 anos;
- Comprovante do depósito identificado da primeira das 4 (quatro) parcelas ou valor
integral.

6. GRADE CURRICULAR
O curso de Técnico de Esgrima nível 1 possui uma carga horária total de 80 horas,
divididas nas disciplinas e atividades apresentadas no quadro a seguir. O detalhamento
das disciplinas apresentadas é feito na seção 8 deste edital.
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Disciplinas Curriculares

Curso de Técnico de Esgrima Nível 1
História da esgrima
Generalidades das três Armas
Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Organização de Provas da Federação Internacional
de Esgrima
Administração de sala d’armas
Fundamentos dos Deslocamentos
Fundamentos da Condução do Armamento
Fundamentos das Ações Ofensivas
Fundamentos das Ações Defensivas
Fundamentos das Ações Contraofensivas
Fundamentos das Ações Preparatórias
Fundamentos das Variações Ofensivas
Avaliação
Retificação de Aprendizado
Soma carga horária das disciplinas

7. CALENDÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
Data
Atividade
Instrutor
Mestre Trois
26/08/2017
Aula 1 - Aula Inaugural
27/08/2017
30/09/2017

Aula 2
Aula 3

01/10/2017

Aula 4

14/10/2017

Aula 5 - prova

15/10/2017

Aula 6

11/11/2017
12/11/2017

Aula 7
Aula 8

25/11/2017

Aula 9

26/11/2017

Aula 10- prova

02/12/2017

Retificação de
Aprendizagem,
Apresentação de Estágios
e Entrega de Diplomas e
Confraternização

Mestre Trois
Mestre Dondeo
Mestre Dondeo
Mestre Ferrazzi
Mestre Ferrazzi
Mestre Dondeo
Mestre Dondeo
Mestre Trois
Mestre Trois

Carga
Horária
2
5
8
4
6
8
4
4
8
8
6
6
4
4
2
80

Matéria
Reunião de
apresentação Hist e
Gen.
RegTecEsgr
RegMat/RegOrg
RegOrg / Adm de sala
darmas
Adm de sala darmas
Deslocamentos/
Condução dos
armamentos
Ações ofensivas
Ações defensivas
Ações preparatórias/
Ações contra ofensivas
Variação de ações
ofensivas /Prova
Ret Ap e entrega de
diplomas
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As aulas teóricas e práticas serão realizadas em Sorocaba-SP, no CETREFE (Centro de
Excelência em Treinamento e Reabilitação Física e Esportiva), localizado na Av. Américo
Figueiredo, 263, Sorocaba-SP.
Oportunamente serão divulgados meios de hospedagem parceiros em Sorocaba, para
comodidade dos participantes.
8. OBJETIVOS PARTICULARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO
História da Esgrima
• Identificar a origem e a evolução da Esgrima no mundo;
• Identificar os principais fatos históricos que caracterizam a evolução da esgrima no
Brasil;
• Identificar a origem e a evolução dos Jogos Olímpicos Modernos;
• Identificar a influência das principais escolas de Esgrima contemporâneas, na
evolução da esgrima.
Generalidades das Três Armas
• Identificar as três modalidades (armas) da esgrima;
• Descrever as principais características das três armas;
• Descrever a superfície válida nas três armas;
• Definir arma de convenção e prioridade na esgrima;
• Definir tempo de esgrima;
• Descrever os equipamentos utilizados por um esgrimista em competições;
• Identificar os materiais empregados para treinamento de esgrima.
Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima
• Interpretar a parte Técnica do Regulamento da Federação Internacional de
Esgrima (FIE), para as provas;
• Definir frase d’armas.
• Interpretar e julgar uma frase d’armas.
• Identificar os gestos da arbitragem de esgrima.
• Interpretar as convenções e regras das três armas.
• Descrever a função do árbitro.
• Descrever as funções dos auxiliares de júri.
• Interpretar o quadro de faltas e sanções.
Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima
• Descrever as características comuns às três armas;
• Distinguir as três armas quanto as suas características peculiares;
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•
•
•
•
•

Identificar os tipos de aparelhos registradores autorizados, utilizados em uma
competição de esgrima;
Descrever as condições de aprovação dos diversos tipos de aparelho para as
provas oficiais da FIE;
Descrever as condições de funcionamento que devem possuir os diferentes tipos
de aparelho, para as três armas;
Descrever as regras específicas referentes às enroladeiras, cabos, tomadas, pista
metálica, fontes de alimentação e lâmpadas de repetição;
Participar ativamente da montagem de um aparelho de sinalização elétrica,
executando em grupo, todas as suas etapas.

Regulamento de Organização de Provas da Federação Internacional de Esgrima
• Identificar as fases e as principais fórmulas de uma prova de esgrima.
• Explicar as particularidades referentes ao número de toques, duração dos
combates e escores;
• Diferenciar as provas individuais e de equipes;
• Descrever as atribuições das autoridades envolvidas na direção e organização de
competições;
• Formular uma folha de toques e uma folha de poules referente a uma competição;
• Elaborar poules, conforme uma determinada ordem de força dos atletas;
• Aplicar os critérios existentes para classificação ou qualificação de atletas em uma
poule em seu início e final;
• Preparar o quadro de eliminação direta após uma poule;
• Produzir a classificação final de competições em que houve e em que não houve
repescagem;
Administração de Sala D´armas
• Compreender as atividades administrativas de uma Sala D’Armas;
• Explicar a atuação e o papel dos responsáveis por uma Sala D’Armas;
• Identificar o material necessário para o funcionamento de uma Sala D´armas;
• Descrever os principais modelos de aparelhos de treinamento (plastrons);
• Descrever os tipos de aula de esgrima;
• Definir as principais razões da separação de uma turma;
• Identificar a metodologia para acompanhamento da progressão dos esgrimistas de
uma Sala D’ Armas;
• Elaborar o planejamento didático de atividades desenvolvidas numa Sala D’Armas.
Fundamentos dos Deslocamentos na Esgrima
• Executar a guarda;
• Executar os deslocamentos para frente;
• Executar os deslocamentos para trás;
• Executar o desenvolvimento;
• Executar a retomada de guarda após um desenvolvimento;
• Executar a Flecha;
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•
•
•

Praticar Escola de Passos;
Executar as variações de deslocamento para frente e para trás.
Definir Medida

Fundamentos da Condução do Armamento
• Descrever e executar a empunhadura;
• Enumerar as linhas de Esgrima;
• Diferenciar as posições de Esgrima;
• Enumerar e definir os engajamentos;
• Definir ausência de ferro;
• Identificar um convite;
Fundamentos das Ações Ofensivas
• Identificar as ações ofensivas;
• Diferenciar os ataques simples dos ataques compostos;
• Classificar os tipos de ataques simples;
• Definir finta de ataque.
• Definir Reposta e Contra Resposta
• Praticar os ataques simples
Fundamentos das Ações Defensivas
• Identificar as ações defensivas;
• Definir parada;
• Classificar as paradas;
• Definir Contratempo;
• Conceituar escapar e enganar;
• Praticar as Paradas Simples
Fundamentos das Ações Contraofensivas
•
•
•
•

Definir contra-ataque.
Descrever os tipos de contra-ataque.
Identificar os tipos de esquivas empregadas na defensiva e na contraofensiva.
Executar os contra-ataques

Fundamentos das Ações Preparatórias
•
•
•
•
•
•

Identificar as ações preparatórias;
Diferenciar os ataques ao ferro das tomadas de ferro;
Classificar os ataques ao ferro;
Classificar as tomadas de ferro;
Executar os ataques ao ferro;
Executar as tomadas de ferro.

Fundamentos das Variações Ofensivas
•

Descrever as variedades de ações ofensivas.
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•
•

Executar as continuações ofensivas de remessa e repetição.
Descrever a Ponta em Linha.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017.

Arno Périllier Schneider
Coordenador do IBE
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