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PREZADOS PRESIDENTES 

 

Como é de conhecimento da comunidade esportiva, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) 

está realizando provas para composição do seu quadro de arbitragem internacional para o ciclo 

olímpico 2022-2024.  

 

Em decorrência destas provas, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) apresenta 

informações pertinentes à realização dos Cursos Nacionais de Arbitragem para o ciclo olímpico 

2022 – 2024, nas modalidades de Ginástica Artística Feminina (GAF), Ginástica Artística 

Masculina (GAM) e Ginástica Rítmica (GR).  

 

Os(as) interessados(as) em participarem dos referidos cursos, deverão realizar sua inscrição 

junto à CBG, desde que sejam brasileiros(as) com idade mínima de 18 anos que atendam              

aos critérios estabelecidos abaixo: 

 

1- Ter sido Árbitro Internacional ciclo 2017 – 2021; 

2- Ter sido Árbitro Nacional ciclo 2017 – 2021; 

3- Ter sido Árbitro Internacional ciclo 2012 – 2016; 

4- Ter sido Árbitro Nacional ciclo 2012 – 2016; 

5- Ter atuado como Treinador(a) nas Seleções Brasileiras Transitórias - 2021; 

6- Ser Treinador(a) das Seleções Brasileiras Permanentes - 2022;  

7- Ser indicado(a) pela respectiva Federação Estadual – 10 (dez) vagas por modalidades. 

 

INSCRIÇÃO 

 

Todos(as) que preencham ao menos um dos critérios apresentados e estejam interessados(as) 

em participar dos referidos cursos, deverão enviar formulário de inscrição anexo juntamente 

com comprovante de pagamento para o e-mail cursoscbg@cbginastica.com.br, com cópia para 

a secretariatecnica@cbginastica.com.br e sandro@cbginastica.com.br, impreterivelmente até o 

dia 17 de março de 2022. 

 

As Federações Estaduais deverão encaminhar lista anexa preenchida, contendo os(as) 10 (dez) 

participantes indicados que poderão participar dos referidos cursos para o e-mail  
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cursoscbg@cbginastica.com.br com cópia para secretariatecnica@cbginastica.com.br, 

impreterivelmente até o dia 17 de março de 2022. 

 

Em seguida, a CBG fará a confirmação destas inscrições diretamente com os participantes 

indicados por suas Federações Estaduais, os quais deverão encaminhar comprovante de 

pagamento impreterivelmente até o dia 23 de março de 2022, para os mesmos e-mails. 

 

OBS: Caso alguma Federação Estadual não preencha as 10 (dez) vagas a que tem direito, de 

acordo com os critérios apresentados acima, as vagas remanescentes poderão ser 

disponibilizadas para as demais federações que excedam o número de interessados e cumpram 

os critérios 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Os Cursos Nacionais de Arbitragem – CBG para as referidas modalidades serão realizados de 

forma híbrida, constituído por aulas virtuais (plataforma Zoom) e exames realizados de forma 

presencial, a partir de prova teórica e prática, conforme programação abaixo:  

 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA  

 

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Formato Virtual – Plataforma Zoom 

 

• 21 a 25 de março de 2022 - 19:30 - 22:30  

• 26 de março de 2022 - 14:00 - 17:00 

 

EXAME TEÓRICO E PRÁTICO  

Formato Presencial – São Paulo/SP 

 

• 02 de abril de 2022 - Manhã e Tarde 

 

GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA  

 

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS  

Formato Virtual – Plataforma Zoom 

 

• 21 a 25 de março de 2022 - 19:30 - 22:30  

• 26 de março de 2022 - 09:00 -12:00 

 

EXAME TEÓRICO E PRÁTICO  

Formato Presencial – São Paulo/SP 

 

• 02 de abril de 2022 - Manhã e Tarde 
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GINÁSTICA RÍTMICA 

 

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Formato Virtual – Plataforma Zoom 

 

• 21 a 25 de março de 2022 - 19:30 - 22:30  

• 26 de março de 2022 - 09:00-12:00 e 14:00 - 17:00 

  

EXAME TEÓRICO E PRÁTICO  

Formato Presencial – São Paulo/SP 

 

• 03 de abril de 2022 - Manhã e Tarde 

 

INVESTIMENTO 

 

A taxa de inscrição para participação do curso em cada modalidade - R$ 300,00 (trezentos reais). 

O comprovante de depósito/transferência deverá ser encaminhado juntamente com o 

formulário de inscrição anexo à presente circular. 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

Confederação Brasileira de Ginástica  

CNPJ: 37.160.348/0001 – 56 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 2382  

Operação 003 

Conta: 1096-9  

OBS: A CBG não possui PIX.  

 

Se faz de suma importância ressaltar que demais informações específicas referentes a estes 

cursos serão encaminhadas posteriormente, através de documento oficial da CBG. Entretanto, 

reforçamos que desde já o Código de Pontuação específico e atualizado para cada modalidade 

gímnica, pode ser obtido no site da FIG (www.fig-gymnastics.com). 

 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

                                                  Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 


