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Formulário de inscrição para o curso de Para Dance Sport para técnicos 

e atletas 

 

O World Para Dance Sport, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
gostaria de convidá-los a participar do curso de Para dance preparado especialmente para 
técnicos e atletas. O curso visa desenvolver e aprimorar técnicas e conhecimentos 
necessários para a prática nacional e internacional do esporte.  

O objetivo do curso é de possibilitar o aperfeiçoamento técnico de seus participantes e 
oferecer a possibilidade dos técnicos trabalharem com seus atletas sob supervisão de  
instrutores. 

O curso será ministrado por um ou dois instrutores internacionais membros do comitê 
técnico do World Para Dance Sport. 

Caso tenha interesse em participar, preencha este formulário e o envie para 
Info@WorldParaDanceSport.org até o dia 25 de maio. 

 

Datas:  

• Chegada:         19 de junho de 2022 - check in a partir das 14:00hs 
• Datas do curso:  20, 21, 22 e 23 de junho de 2022 
• Partida:         24 de junho de 2022 - check out até as 12:00hs 

  

Local do curso: Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) 
Endereço: Rodovia dos Imigrantes KM 11,5  sem número - Vila Guarani –  
São Paulo - CEP 04329-000 
 

Taxa de inscrição:  45 Euros 
Após a confirmação de sua participação, você receberá um link para pagamento via cartão 
de crédito. Não será aceito pagamento em dinheiro. 
A taxa de inscrição inclui participação no curso e certificado. 

 

Os participantes são responsáveis pela escolha e pelo custeio de transporte, acomodação 
e alimentação. Para facilitar a logística do curso, será possivel organizar acomodação e 
alimentação nas instalações do CPB.    
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Acomodação e alimentação: 

O CPB oferece acomodação dentro de sua estrutura com diária de 100 reais por pessoa 
(hospedagem + café da manhã).  

Para reservar uma vaga no alojamento do CPB, os times deverão enviar o formulario 
especifico com todas as informacoes necessarias. Importante informar que o número de 
vagas é limitado. 

As refeições podem ser feitas dentro do CPB, em restaurante terceirizado.  

Refeição: 47 reais por pessoa por refeição.  

 

Os interessados deverão encaminhar a lista de participantes com o formulário abaixo 
preenchido, com dados para o alojamento e demais documentos para 
Info@WorldParaDanceSport.org   

 

Recomenda-se o uso de roupas confortáveis e sapatos de dança. 

 

Perfil dos candidatos: 
Os candidatos devem ter: 

  
• Interesse em esportes Paralímpicos, e especificamente em Para Dance Sport; 
• Interesse em atuar como técnico ou atleta; 

Experiência como técnico ou qualquer outro conhecimento sobre Para Dance Sport 
ou Dance Sport. 

 

Os candidatos devem enviar junto com este formulário os seguintes 
documentos: 

• Currículo com informações a respeito de sua educação e experiência professional 
com a dança; 

• Certificados e outros documentos confirmando suas qualificações.  
• Certificado de conclusão do curso Movimento Paralímpico – Fundamento Básico do 

Esporte oferecido pelo CPB.  
Link para o curso:  http://www.educacaoparalimpica.org.br 

 

Objetivos de aprendizado: 
 

 • Compreensão do desenvolvimento do World Para Dance Sport 
            • Compreensão das Regras e Regulamentos do Esporte  
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 • Regras e regulamentos 
            • Opções de cadeiras de rodas que podem ser usadas para o esporte Para dance 
            •O uso do espaço na cadeira de rodas 
            •Diferentes estilos (dança individual, dança em dupla, dança 
freestyle/showdance) 
            • Técnica e prática para dança individual 
            • Semelhanças e diferenças entre estilos combi e estilos duo 
            • Critérios de julgamento nas competições WPDS  
 

    Compreensão dos princípios das Regras e Regulamentos da Classificação Esportiva 
(online) 
              • Tipos de deficiência elegíveis para Para Dance Sport 
              • Classificação, informações médicas e antidoping 
   

    Compreensão dos aspectos técnicos do Esporte  
    Começando: 
         • Conexão e liderança de parceiros 
         • Trabalhando com dançarinos 
         • Aspirações 
 

    O corpo e a cadeira de rodas como uma unidade 
         • Cadeiras de rodas, passos básicos e movimentos  
         • Coordenação do corpo e conexão de dois elementos principais 
         • Diferença entre atleta feminina sentada e atleta masculino sentado e parceira 
feminina ou parceiro masculino andante.  
 
Para os participantes 

 

Preencha as informações abaixo: 

Nome e sobrenome:  

Sexo:  

Nacionalidade:  

Data de nascimento:  

Endereço completo: 

(rua, cidade, cep, país) 

 

 

Email:  

Telefone celular:  
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Você é atleta ou técnico?  

Há quanto tempo você pratica ou 

trabalha com o Para dance?  

Quaisquer certificados provando qualificação 

Você fala inglês? Não Sim 

Qual é a sua profissão?  

Documentos anexados a este 

formulário: 

          
 
 Quaisquer certificados que comprovem 
qualificação conforme descrito no perfil do 
candidato acima (por exemplo, certificados de 
treinamento) 
 
         Quaisquer certificados relevantes 
 

 
Preencha as informações abaixo apenas se necessitar alojamento: 
 
 
Data de entrada  
Data de saída  
Nome complete  
CPF  
Email  
Modalidade  
Função  
Entidade/ associaçao  

 
 

Caso você tenha experiência como técnico, liste sua experiência. (por exemplo: 
competições, tipo e número de atletas com quem você já trabalhou etc.) 

 

 

 

Caso você tenha experiência em outras funções além de técnico, descreva-as 
resumidamente (árbitro, chefe de equipe etc):  
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Assinatura do candidato: ____________________________________________  
 
 
 
Informação para fatura (caso seja diferente daquela já escrita acima): 
Nome/Organização:  

Endereço completo: 

(rua, cidade, cep, país) 

 

 

 

Email:  

 
Os candidatos terão sua participação primeiramente confirmada até o dia 30 de maio de 
2022. Os candidatos receberão o link para pagamento da fatura referente à taxa de 
inscrição e a participação será confirmada apenas após pagamento da mesma. Após o 
pagamento, não haverá possibilidade de reembolso.   
 
As faturas deverão ser pagas até o dia 10 de junho de 2022.  
 
Atenção: Número de vagas limitado.  
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