
Curso de Formação de Árbitros de Futebol 2020

A Escola Catarinense de Arbitragem Gilberto Nahas/SINAFESC torna público, por 
meio deste Edital, que no período de 16 de Junho a 31 de Julho de 2020 estarão 
abertas as inscrições para o Curso de Formação de Árbitros de Futebol, na 
modalidade de Educação a Distância (EaD) e aulas presenciais, com início no dia 3 de 
agosto de 2020. para o quadro da Federação Catarinense de Futebol e Ligas filiadas.

INSCRIÇÕES
⁃ 22 de junho de 2020 a 31 de julho de 2020 pelo site 

www.escoladearbitragemsc.com

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
⁃ Duração: 4 (quatro meses)
⁃ Início do Curso: 03/08/2020

MODALIDADE
⁃ O curso terá 70% das aulas na modalidade Ensino a Distância (EaD) e 30% 

presenciais.
⁃ EaD - As aulas e demais atividades serão disponibilizadas em plataforma 

online, em 17 módulos semanais.
⁃ Aulas presenciais - Serão realizados encontros presenciais,  em cinco datas 

(Horários: sextas das 18h às 22hm e sábados das 08h30min às 12h das 13h30 
às 18h)

⁃ Polos regionais presenciais poderão ser ativados com no mínimo 30 alunos

INVESTIMENTO
⁃ Taxa do Curso: R$ 1.100,00 (desconto de 25% - R$ 825,00 - para pagamento 

até o dia 15 de julho de 2020)

PRÉ-REQUISITOS
⁃ Ter maioridade (18 anos completo)
⁃ Ter concluído o ensino médio (2º Grau) ou concluir até o término do Curso.

DOCUMENTOS A APRESENTAR
⁃ Fotocópia da Carteira de Identidade
⁃ Certificado de Conclusão do Ensino Médio / Declaração de estar cursando o 

último ano
⁃ Foto 3X4.

DISPOSIÇÕES FINAIS
⁃ O número máximo de inscritos será de 100 alunos.
⁃ O critério de seleção, caso exista excedente de inscritos, será pela ordem de 

pagamento.
⁃ Será exigido 100% de presença nas aulas presenciais.

INFORMAÇÕES
⁃ SINAFESC (48) 3248-9958 das 14h às 17h
⁃ FCF (47) 3360-9800 das 14h às 19hs
⁃ WHATS-APP: 48 998550060


