
 

 Associação de Voleibol de São Miguel  
Gabinete Técnico 

 

 Curso de Treinadores de Grau I e II (2 a 14 de Setembro de 2016) -AVSM 1 

   

CURSO TREINADORES GRAU I e II 
 

A AVSM vai realizar o Curso de Grau I e II, que se realiza de acordo com o 
Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) 
 
O curso realiza-se em Ponta Delgada nas instalações da: 
  
Escola Secundária Domingos Rebelo 

Av. Antero de Quental 
9504-501 Ponta Delgada 
 

O curso do Grau I é composto por duas fases:  

 
- A Primeira Fase - Curricular, com um total de 81 horas divididas entre Formação 

Geral (41 horas) e Formação Especifica (40 Horas). Regulamento curso na página da 
FPV  
A primeira fase do curso inicia-se no dia 2 de Setembro a 10 de Setembro, em 
regime concentrado e intensivo das 9h00//22h00 
 
- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 100 horas prática presencial 

(550h total) – (Ver regulamento de estágios, a enviar mais tarde, após inscrição 
definitiva).  
 
O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2016/2017 ou 2017/2018. 

 

O curso do Grau II é composto por duas fases:  

 
- A Primeira Fase - Curricular, com um total de 123 horas divididas entre Formação 

Geral (63 horas) e Formação Especifica (60 Horas). (Ver regulamento curso)  
A primeira fase do curso inicia-se no dia 2 de Setembro a 14 de Setembro, em 
regime concentrado e intensivo das 9h00//22h00 

 
- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 100 horas prática presencial 
(550h total) – (Ver regulamento de estágios, a enviar mais tarde, após inscrição 
definitiva).  
 
O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2016/2017 ou 2017/2018. 
 
A presença de todos os participantes será obrigatória no dia 2 de Setembro. 

 
O Diretor do curso será o Professor João Ourique Fernandes (Diretor Técnico da 
AVSM). 
 
O período de inscrições decorrerá até 22 de Julho de 2016, mas, solicita-se que a 

mesma seja feita logo que possível (as pré-inscrições já realizadas são consideradas). 
A confirmação / pagamento da mesma só deverá ser feito, após a solicitação da 
AVSM, e se o candidato reunir as condições exigidas: idade, escolaridade (depende 
da idade – 9.º/12º.ano), e disponibilidade para realizar o estágio profissionalizante 
obrigatório. 
 
A ficha de inscrição deve ser remetida para a AVSM em formulário próprio (Modelo 
disponível no site da AVSM). Juntamente com digitalização do Cartão de Cidadão ou 
Bilhete de Identidade e N.I.F. para  e-mail:  gab.tecnico@avsm.pt 
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Taxa de inscrição: 75,00 € (Grau I) e 125€ (Grau II)*  
 
A taxa inclui alojamento no Centro de Apoio aos Desportistas (nas 
traseiras do Pavilhão Sidónio Serpa ao lado da Escola Secundária 
Domingos Rebelo e Centro Comercial Parque Atlântico), para os 
formandos deslocados conforme condições definidas pela organização 
(ver ficha de inscrição). 
 
Fase Estágio  
 
No inicio do estágio, o Clube ou o treinador estagiário/a terá de pagar 30 Euros 
(seguro desportivo, se o clube não pagar no ato de inscrição) + vinheta + a taxa de 
inscrição como treinador do escalão em causa (Minis isento da taxa de inscrição). 
  
Declaração de Treinador/a em Estágio 
 
Para efeitos de realização da componente de formação prática sob a forma de estágio 
supervisionado, a Federação emitirá a Declaração de Treinador/a em Estágio que é 
um documento oficial aprovado pelo IPDJ e que permite que os Treinadores em 
Estágio possam orientar “oficialmente”, jogos da competição em que estejam inscritos. 
 
Os candidatos devem, no acto da inscrição na parte curricular, apresentar:  
 
a) A Entidade de acolhimento/Clube onde irão realizar o estágio e a identificação de 
um treinador com o mínimo de grau II que exercerá a função de Tutor de Estágio (em 
situação de dificuldade de encontrar um tutor com Grau – II, este se possuir o Grau – I, 
e Titulo Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), poderá exercer essa função, a 
título excepcional e desde que tenha 3/5 anos como treinador); 

b) Não podendo cumprir por si, as circunstâncias definidas em a), o candidato poderá 
solicitar o apoio da Associação Regional, para este propósito.  
 
O curso rege-se pelo regulamento do curso, e todos os participantes estão obrigados a 
conhecê-lo e a aceitar as suas condições. 
 
Para procederem à sua inscrição os candidatos deverão reunir os seguintes pré-
requisitos:  

– 9.º /12.º ano;  

autorização parental, mas 18 anos no fim do Curso (com parte estágio). 
 Ser detentor do TPTD de Grau I, com um mínimo de 2 anos de prática como 
treinador (apenas para os candidatos ao grau II). 
 
Condições preferenciais de frequência:  
 
Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regulamentarmente 
previsto (30) a seleção dos candidatos será feita de acordo com os seguintes critérios:  
 
1º A sua inscrição seja proposta por um Clube/Entidade de Acolhimento, com 

declaração de que irá aí iniciar a sua actividade – estágio, bem como confirmação por 
documento escrito, de apoio de Tutor de Estágio com o Grau – II (excepção com o 

Grau - I, a considerar, em ultimo caso e com 3/5 anos de experiência);  
2º Terem sido praticantes federados de Voleibol;  
3º Apresentarem documentos comprovativos da frequência de ações de formação de 
Voleibol.  


