
 

 
 

 
 

Atualização da Arbitragem de Futsal 2023 
  
  

O Departamento de Arbitragem da FGFS, dentro de suas atribuições, informa as 
datas, cronograma e demais informações referentes as Atualizações de 2023.  

  
  

AGENDA:  
  

 11 de Fevereiro de 2023 – Ijuí;  
 25 de Fevereiro de 2023 – Uruguaiana; 
 26 de Fevereiro de 2023 – Santa Maria; 
 11 de Março de 2023 – Pelotas; 
 12 de Março de 2023 – Grande Porto Alegre. 

   
  
CRONOGRAMA:  
  

 08:00hs as 08:30hs – Credenciamento dos Oficiais de Arbitragem  
 08:30hs as 12:00hs – Testes Físicos dos Árbitros 
 10:00hs as 12:00hs – Reunião com Anotadores e Cronometristas (padronizações 

e orientações) 
 12:00hs as 13:30hs – Almoço 
 13:30hs as 14:00hs – Reunião AGAFUSA (Todos os Árbitros) 
 14:00hs as 17:00hs – Palestra Técnica e Alteração de Regras (Todos os Árbitros) 

 
  
   *Muita atenção aos horários para evitarmos transtornos.   
   *Cronograma podendo sofrer adaptações devido a quantidade de Árbitros por 
Regiões.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 

  

 Valor das Atualizações: R$ 130,00, valor total, constituído por Taxa da FGFS, 
Anuidade da AGAFUSA e demais custos das aplicações das provas Físicas e 
Teóricas;  

 Quem realizar a Atualização e ser Aprovado receberá um Escudo do ano vigente;  

  Documentos Obrigatórios: 

1) Documento Oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, CTPS, etc.), 
original ou cópia autenticada;  

2) Cadastro prévio com o Departamento de Arbitragem da FGFS ou 
Representante da Região;  

3) 01 foto 3x4 (digitalizada no modelo padrão) que será informado na 
Atualização; 

4) Atestado médico de Aptidão Física (atestado médico realizado nos 
últimos sessenta dias).  

 O Árbitro deverá estar em dia com a AGAFUSA;  

 Teste Físico conforme o padrão da FGFS/CBFS; 

 Teste Teórico com nota mínima para aprovação de 7,0; 
 O Teste Teórico será realizado de forma online, através de um link postado no 

grupo do whatsApp das Regiões, em data posterior a todas as Atualizações; 
 Testes Físicos e Teóricos em caráter Eliminatórios, havendo reteste à ser 

agendado por este Departamento após todas as Atualizações.  

 
  
   

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2023.  
  
   

 
 

ELIAS LUÍS MACHADO 
DIRETOR DE ARBITRAGEM 

 


