
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO 
CURSO FEI -  INTRODUÇÃO  A INSTRUÇÂO DE EQUITAÇÃO 

(FEI Coaching System - Introduction to Coaching Course) 
Cidade (UF) e Data ?  

Tutor FEI:  ? 

Lingua: ? 

Local:  ? 

Participação: Curso Estadual reconhecido pela CBH aberto para 
participação de instrutores de equitação brasileiros de 
qualquer uma das disciplinas olímpicas (Salto, Adestramento  
e Concurso Completo de Equitação)  

O objetivo do curso é  “despertar o interesse na 
instrução de equitação com qualidade  nos instrutores, 
nos pais  e nos jovens”. 

Participantes serão indicados pelas Federações Estaduais 
Nível: Introdução a Instrução de Equitação  (1 dia) 

Requirementos: Conforme o  Syllabus Introduction to Coaching 
(www.horsesport.org > Development > Coaching System) > 
ver anexo 

Organização do Curso: 
 
Coordenador do Curso: 
Inscrições devem ser enviadas para: 
 
 
 

? 

 

? 

? 

 

a/c Sr. Antonio Alegria Simões  

E mail: internacional@cbh.org.br
com cópia para CBH 

Fax: + 55.21- 3154.9165 

US$ 70.00 (R$ 120,00) > Participantes Taxa: 
Data limite para inscrições nominativas:  

Data limite para inscrições definitivas e 
pagamento da taxa: 

 
Pagamento para: ?; BANCO ?(?); Agência: ?; Conta: ? ; 
CNPJ: ? 
Programa  e Quadro de Horários Material para o curso 

 Apostilas de Introdução a Instrução de Equitação  serão 
distribuídas para cada participante no dia do curso 

Os participantes serão responsáveis por:  
• Hospedagem, alimentação e transporte local (checar possibilidades de descontos com FE anfitiriã). 

Almoço e Coffee breaks (lanches) serão oferecidos aos participantes pela Federação organizadora no dia do 
Curso.  

 

As informações acima são um convite oficial as Federações Estaduais de ? (? part. +  ? obs.).  

 
 

http://www.horsesport.org/
mailto:internacional@cbh.org.br


 
CURSO FEI PARA INSTRUTORES DE EQUITAÇÃO 

Syllabus “Introduction to Coaching” 
 (Metodologia para “Introdução a Instrução de Equitação”) 

  
• Despertar o interesse na instrução de equitação com 

qualidade nos instrutores, nos pais e nos jovens. Objetivos: 
 
 
  
• 1 dia (ou ½ dia + ½ dia)  Duração do Curso: 

  
• Apostila  Material: 

 
• 12 anos completos 

 

Requerimentos para inscrição dos 
Participantes:  

• Ter conhecimento prévio de cavalos e do esporte hípico 
(responsabilidade das FEs) 

  
• De acordo com a capacidade da sala para aulas teóricas 

disponibilizada pela FE anfitriã. Capacidade: 
 

 

Participantes: 

 
• Obrigatoriamente inscritos pelas FEs 

  
• Salto: Iniciante  
• Adestramento: Iniciante   Nível: 

• Concurso Completo: Iniciante  
 

Seguros: • Participantes devem possuir seguros pessoais  

Dinâmica do Curso: • Aulas teóricas e sessões práticas de instrução de equitação 

  
• Certificado  de Participação  Certificados:  

  

Avaliação do Curso: • Pelos participantes 

 

  

Avaliação dos Participantes: Exercícios teóricos da apostila do curso 

 

 


