III Estágio para Treinadores ACBF - 2016
Edital de Informação e Inscrição
o

Com objetivo de proporcionar aos interessados o conhecimento das técnicas e métodos de treinamento
aplicados em nossa equipe, nosso Departamento Técnico abre inscrições para o II Estágio para Treinadores de
Futsal em Carlos Barbosa - RS, de 06 à 10 de Junho de 2016 a ACBF espera por você.
VAGAS LIMITADAS – 30 (trinta) VAGAS DE ALOJAMENTO AOS PRIMEIROS INSCRITOS.

Justificativa:
A Associação Carlos Barbosa de Futsal – ACBF uma das maiores e mais tradicionais equipe de
Futsal do Mundo, completa neste ano 40 anos de histórias e conquistas, por esta razão damos
continuidade ao nosso projeto de Estágio do nosso Departamento Técnico oferecendo além de
conhecimentos técnicos, a oportunidade de viver a realidade diária da equipe Bicampeã Mundial e Penta
Campeã da Liga Nacional de Futsal e Tri Campeã da Taça Brasil.
Dinâmica de Participação:



Os inscritos participarão de palestras com os profissionais que atuam no projeto e demais
convidados/palestrantes. As palestras e o estágio preveem a duração de 40 horas/aulas divididas
entre os profissionais, sendo elas; Palestras teóricas e observações práticas da rotina de
treinamento. Toda programação está sendo finalizada e em breve os inscritos receberão todas as
informações sobre a grade do curso e a disposição das Palestras e Práticas de observação.

Inscrições e ocupação de vagas:
Para esta edição estamos oferecendo 30 (vinte) vagas em alojamento, o preenchimento das
vagas serão realizadas conforme a disponibilidade e ordem de inscrição. Os contemplados
deverão trazer roupas de cama e higiene pessoal. A organização disponibilizará o espaço com
colchões e estrutura com banheiros e chuveiros.
O Estágio está disponível para Acadêmicos, Professores, Treinadores de Futsal e ao Público geral
que atua na modalidade. Os interessados deverão efetuar sua inscrição através das seguintes
opções:
VALOR DE INSCRIÇÃO – R$ 900,00 (Novecentos Reais). A inscrição não cobre gastos de
alimentação, hospedagem e outras, todas estas correm por conta do participante.
A inscrição poderá ser dividida em parcelas da seguinte forma:
*Depósito Bancário: Opção em 2 (duas) VEZES (Entrada 50% até 10 de maio 2016 - 2a. parcela
no dia do início do evento. (O valor de entrada já garante sua vaga em alojamento).
Dados para depósito: Banco do Brasil Ag. 2859-2 Conta Corrente 20.286-0 em Favor de AMAX
FUTSAL LTDA. Os interessados deverão realizar o depósito até o dia 10 de maio de 2016.
*Cartão de Crédito: Opção de pagamento em até 12 vezes.
Através do PAGSEGURO, você acessa o blog www.marquinhosxavierfutsal.blogspot.com e
clica no botão de pagamento do estágio (abaixo do Banner oficial), desta forma você poderá pagar
em até 12 vezes, optando por esta opção de pagamento segura e fácil (Ver as condições de
pagamento ao acessar a página de compras). LEMBRAMOS QUE AS VAGAS DO ESTÁGIO SÃO
LIMITADAS TAMBÉM, e efetivadas somente pela confirmação do pagamento do inscrito.
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Procedimentos de Inscrição
Informações Gerais:
Após realizar sua inscrição você deverá nos enviar através do e-mail estagios@acbf.com.br a
sua ficha de inscrição com o comprovante de depósito caso essa seja sua opção, se você
optar por realizar o seu pagamento pelo PAGSEGURO seus dados já estarão
cadastrados valendo como sua ficha de inscrição.
No valor de inscrição não estão inclusas despesas de hospedagem, alimentação e demais.
Todas estas despesas correm por conta do participante, lembramos mais uma vez que as
vagas são limitadas.
O inscrito receberá uma camiseta alusiva ao evento, material para anotações, kit especial do
evento, além de brindes que serão sorteados durante o estagio.
Diploma personalizado do estágio com carga horária específica.
.

Informações Adicionais:
Carlos Barbosa está localizado na Serra Gaúcha, 40 km da cidade de Caxias do Sul, 15 km
da cidade de Bento Gonçalves, 5km da Cidade de Garibaldi, 100 km da Capital Porto Alegre e
100 km da Turística Cidades de Gramado e Canela.
AEROPORTOS:
PORTO ALEGRE (AEROPORTO INTERNACIONAL) – Aeroporto Internacional Salgado Filho,
opera com voos regulares de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e demais capitais, além de
diversas companhias aéreas que realizam voos frequentes de outras cidades do Brasil.
CAXIAS DO SUL – Opera com voos regulares de São Paulo, Campinas, Curitiba e demais
regiões. (Verificar disponibilidades de voos e horários).
Deslocamentos Rodoviários – Consultar as mesmas cidades, além de deslocamentos até a
Cidade de Garibaldi (5km de Carlos Barbosa).
Todas estas cidades dispõem de ônibus frequentes para deslocamento até a cidade de Carlos
Barbosa (Verificar horários).
Demais informações quanto a horários e valores correspondentes aos deslocamentos, o
participante deverá consultar diretamente as companhias aéreas e empresas de transportes
rodoviários.

Coordenação do Projeto de Estágio ACBF

Prof. Esp. Marquinhos Xavier

Orientações de Compra via PAGSEGURO

Compra do Estágio via PAGSEGURO: PARCELAMENTO EM ATÉ 12 VEZES NO CARTÃO


Com objetivo de facilitar o seu entendimento e a compra da sua vaga do III Estágio
ACBF 2016, segue um passo a passo para lhe informar e auxiliá-lo.

1. Acesse o blog www.marquinhosxavierfutsal.blogspot.com
2. Logo no início do blog no canto direito você encontrará um banner do III Estágio e logo
abaixo um botão laranja do PAGSEGURO, basta clicar neste botão e você será
redirecionado a página de aquisição da sua vaga, lá você poderá optar pele compra
através do seu cartão de Crédito ou também através das outras formas disponíveis,
acesse e saiba mais:
Abaixo figura ilustrativa, siga as instruções:

Ficha de Inscrição
Nome:_______________________________________________
Endereço:____________________________________________
Nr. _____________ Bairro: _____________________________
Cidade: ___________________________________ UF: _____
E-mail:_______________________________________________
Telefone: ____________________________________________
Opção de Pagamento:
( ) Depósito Bancário – AMAX Futsal – Banco do Brasil
( ) Boleto Bancário – Pagseguro
( ) Cartão de Crédito - Pagseguro

 Anexar comprovante de Pagamento (Depósito):

