
 

Curso de Treinador da Federação Mineira de Xadrez 

Curso de Treinador da FMX – Data 20 de Julho de 2014 

Palestrante: Julio Lapertosa Viana -  

Local : Rua Campos Eliseos no 278, Bairro Barroca – Belo Horizonte – Minas Gerais  

Contato: contato@casadoxadrez.com ou (31) 3334-1325 

Curso de Treinador da FMX 

Objetivo: Formação de treinadores (’xadrez competitivo’), com homologação do referido curso pela Federação Mineira de Xadrez - com direito 

a certificado. O inscrito no curso receberá conhecimentos que o possibilitará a trabalhar com os alunos de acordo com o nível técnico deles, 

sendo abordados assuntos como: repertório de aberturas, lista de elementos para se julgar uma posição sob o ponto de vista estratégico e 

tático, cálculo de variantes, temas de meio-jogo, finais práticos, livros e softwares ideais para a força de jogo do aluno, como organizar o tempo 

de estudo e prática, o que o aluno precisa estudar antes de uma competição, como ele deve se comportar durante uma partida de torneio, 

preparação psicológica. 

Conteúdo Programático do Curso de Treinador 

- Abertura. 

- Meio-jogo. 

- Final. 

- Tática. 

- Estratégia. 

- Análise. 

http://www.casadoxadrez.com/estrutura.htm
mailto:contato@casadoxadrez.com


- Cálculo. 

- Preparação psicológica. 

- Atuação nos torneios. 

- Preparação física. 

- Alimentação. 

- Material didático (livros e softwares).  

 

Inscrição: R$ 150,00. Até o dia 17/07, através de depósito bancário em nome de Julio Lapertosa Viana. Banco Itaú agência 3167 conta 

12814-3 .Não serão aceitos depósitos realizados em caixas automáticos. 

Em seguida, confirmar inscrição pelo e-mail: contato@casadoxadrez.com informando nome completo, data de nascimento e 

cidade de origem. O comprovante de depósito deve ser apresentado quando da chegada ao curso. 

Observação: 
A inscrição antecipada é necessária para a emissão dos certificados em tempo hábil pela FMX e a confecção das apostilas. Serão aceitas 

inscrições após 17/07 (inclusive, também no dia e local do curso), no entanto, neste caso os certificados serão entregues posteriormente 

através da remessa pelos Correios, acrescido das taxas de envio. 
 

Programação: 

22/04 1ª parte do curso: 8h30 às 12h. 

22/04 2ª parte do curso: 13h30 às 18h. 

22/04 Entrega dos certificados: 18h. 
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