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CURSO DE TREINADORES
DATA DE INÍCIO: Janeiro 2018
WUSHU KUNG FU

GRAU I

SANDA
TAI CHI

Federação de Utilidade Pública Desportiva
Fundada em 14 de Maio de 1992

GRAU II

QIGONG

Local: Porto e Lisboa
(mediante o número de inscrições possibilidade do curso ser deslocado ou não abrir)

CURSO: Módulo I e II + Estágio
MÓDULO I – Componente Geral
MÓDULO II – Componente Específica

PRÉ - INSCRIÇÕES (formulário disponível no site da FPAMC em “Cursos de Treinadores” )


Sem Custos de Pré-Inscrição



Data limite até 8 de Dezembro

rua
antónio
pinto
machado
Página 1 de 3

n.º 60
4100-068 porto
www.fpamc.com

FEDERAÇÃO PORTUGUESA
ARTES MARCIAIS CHINESAS
wushu

*

kung fu

taijiquan

*

*

qigong

PREÇÁRIO
Filiados da FPAMC
MÓDULO I – Componente Geral
350€ - Grau I
500€ - Grau II
MÓDULO II – Componente Específica
Federação de Utilidade Pública Desportiva
Fundada em 14 de Maio de 1992

350€ - Grau I
500€ - Grau II
Não filiados na FPAMC
Preço por cada MÓDULO
500€ - Grau I
750€ - Grau II
NOTA: O módulo geral pode ser feito sem o módulo específico, para quem pretender
fazer posteriormente noutra modalidade o módulo específico.

DATAS DE INÍCIO DAS COMPONENTES: 2018
(podem existir alterações a estas datas, antes ou durante a formação)
Módulo I – Componente Geral
JANEIRO/FEVEREIRO DE 2018 (FINS-DE-SEMANA)
Módulo II – Componente Específica
FEVEREIRO/MARÇO DE 2018 (FINS-DE-SEMANA)
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NOTA: É obrigatório a realização de estágio de 550 horas para Grau I e 800 horas para
Grau II em que, 150 horas têm de ser obrigatoriamente de treino para Grau I e 240 horas
para Grau II.
Cada formando tem de propor no ato da inscrição o local onde pretende estagiar para
que seja realizado protocolo com essa Entidade caso cumpra os requisitos necessários.
Tem de ser feito depois um Plano Individual de Estágio (PIE) entre o formando, o seu
tutor que tem de ser da área e de mínimo grau II e o coordenador de estágio.

Federação de Utilidade Pública Desportiva
Fundada em 14 de Maio de 1992

PARA A INSCRIÇÃO SÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1. Fotografia tipo passe
2. Cópia do Cartão de Cidadão
3. Certificado de Habilitações
4. Currículo Desportivo
5. Declaração do Diretor Técnico - o candidato deve entregar uma declaração do seu

Diretor Técnico que faça prova das capacidades técnicas do candidato ao curso de
treinadores. No caso de ser o diretor técnico treinador nível II ou superior dessa
modalidade isenta o candidato à prova específica de acesso;
6. Prestação de prova específica da modalidade – Para todos cuja declaração do seu

diretor técnico não seja reconhecido pela FPAMC;
7. Comprovativo de pagamento (para pagamentos por transferência bancária) nesta

modalidade de pagamento aplica-se para o pagamento total do módulo;
A inscrição é válida após a receção e confirmação da entrega de todos os documentos acima
mencionados.
Para informações ou esclarecimentos deve utilizar o contacto de email cursos.fpamc@gmail.com

30 de Outubro de 2017
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