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1. OBJETIVO
Padronizar procedimento para definir o valor de remuneração por
hora-aula em cursos realizados e/ou promovidos pela Universidade do Tênis de
Mesa e outras premissas relacionadas com a contratação de conteudistas.

2. ABRANGÊNCIA
Destina-se aos prestadores de serviços contratados para ministrar
cursos, palestras e/ou instrutória ligados às ações da Universidade do Tênis de
Mesa.

3. DESCRITIVO
Ficam estabelecidos, na forma do Anexo I deste Normativo, os valores
da hora-aula dos profissionais contratados pela Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa (CBTM) para ministrar cursos regulares, treinamentos,
aperfeiçoamentos e reciclagem em prol da Universidade do Tênis de Mesa.
A definição dos valores de remuneração a serem pagos aos
profissionais técnicos e/ou acadêmicos quando da sua participação em ações
da CBTM foi baseada em normativas do Comitê Olímpico do Brasil (COB),
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e de outros organismos públicos e/ou
privados, com parâmetros similares.
Para fins deste normativo, considera-se “hora-aula” o período
compreendido de 50 minutos, devendo-se observar a categoria que se enquadra
cada profissional contratado, conforme tabela a seguir:

PERFIL

Técnico

A

B

C

▪ Participação em, ao menos,
1 Olimpíada ou Paralimpíada
como atleta; ou
▪ Treinador nível ITTF III ou
análogo, com mais de 10 anos
de experiência na seleção
olímpica e/ou paralímpica
principal ou de base.

▪ Participação em
Campeonato Mundial da sua
categoria ou Jogos PanAmericanos / ParapanAmericanos, nos últimos 12
anos, como atleta; ou
▪ Treinador nível ITTF II ou
análogo, com mais de 6 anos
de experiência na seleção
olímpica e/ou paralímpica
principal ou de base.

-

▪ Profissional com título de
doutorado na área de
especialidade do programa
contratado.

▪ Profissional com título de
mestrado na área de
especialidade do programa
contratado.

▪ Profissional com título de
especialista na área de
especialidade do programa
contratado.

Acadêmico

A escolha dos profissionais deverá estar alinhada com o planejamento
de cursos e capacitações da Universidade do Tênis de Mesa, conforme a
necessidade e temáticas estabelecidas para os programas de formação de
profissionais que poderão se habilitar para atuar com atividades ligadas à
modalidade ou mesmo para capacitação e aperfeiçoamento técnico.

A limitação de quantitativo de horas contratadas por profissional e por
ano está estabelecida no Anexo II. Os pagamentos deverão ser feitos por meio
da emissão de RPA pelo palestrante/instrutor/professor contratado.
Os cursos oferecidos pela Universidade do Tênis de Mesa, em
modelo presencial ou online, serão destinados a:
▪

Treinadores/Instrutores:

Ex-atletas

de

tênis

de

mesa,

profissionais do esporte e/ou acadêmicos de educação física ou esporte que
queiram atuar como treinadores de tênis de mesa oficialmente habilitados pela
CBTM ou que queiram se aperfeiçoar em cursos livres, com formação específica.
▪

Árbitros/Classificadores Funcionais: Ex-atletas de tênis de

mesa, profissionais do esporte e/ou acadêmicos de educação física, esporte ou
fisioterapia que queiram atuar como árbitros, oficiais ou classificadores
funcionais em eventos de tênis de mesa reconhecidos pela CBTM ou suas
filiadas.
▪

Gestores: Dirigentes ou profissionais do esporte que atuam ou

queiram atuar em organizações ligadas ao tênis de mesa, como clubes, ligas
regionais, federações estaduais ou a própria CBTM.
Todas as contratações deverão ser acompanhadas de contrato de
prestação de serviços, com as claras delimitações relacionadas com a entrega,
sessão de direitos e respectivos prazos.

ANEXO I – TABELA DE REFERÊNCIA PARA A REMUNERAÇÃO
DE PROFISSIONAIS NA UNIVERSIDADE DO TÊNIS DE MESA
DA CBTM

I.A) Para cursos on-line, com contratação de palestrante, instrutor ou professor
para envio de conteúdo original para inserção em plataforma definida e
estabelecida pela CBTM:
CONTEÚDO A SER ENTREGUE*

CARGA
HORÁRIA
Curso de 2
horas/aula

Curso de 5
horas/aula

Curso de 10
horas/aula

VÍDEO-AULA

TEXTO

TEXTO DE APOIO

50 minutos de vídeoaula, com referência a
Power-Point
+
vídeos/imagens
ilustrativos

Conteúdo próprio e
original com 3.500 a
4.000 palavras em
arquivo .docx escrita

150 minutos de vídeoaula, com referência a
Power-Point
+
vídeos/imagens
ilustrativos
250 minutos de vídeoaula, com referência a
Power-Point
+
vídeos/imagens
ilustrativos

REMUNERAÇÃO (HORA/AULA
EM R$)
A

B

C

Entrega de 1 a 2
textos de apoio (artigo
científico, matéria de
jornal, texto técnico,
estudo de caso etc.)

500,00

400,00

300,00

Conteúdo próprio e
original com 7.500 a
9.000 palavras em
arquivo .docx escrita

Entrega de 3 a 4
textos de apoio (artigo
científico, matéria de
jornal, texto técnico,
estudo de caso etc.)

500,00

400,00

300,00

Conteúdo próprio e
original com 15.000 a
18.000 palavras em
arquivo .docx escrita

Entrega de 5 a 6
textos de apoio (artigo
científico, matéria de
jornal, texto técnico,
estudo de caso etc.)

500,00

400,00

300,00

* O conteúdo disponibilizado poderá ser utilizado por até 03 (três) anos pela CBTM,
independentemente da quantidade de turmas e reproduções deste no período.

I.B) Para cursos on-line, para tutoria aos cursos em EAD oferecidos:
ESPECIFICAÇÃO

A

Valor da Hora/Aula de
Tutoria** (em R$)

B
150,00

C
100,00

80,00

** Para acompanhamento ao vivo para dúvidas e/ou orientações.

I.C) Para palestras, aulas ou capacitações presenciais ou webinar ao vivo:
ESPECIFICAÇÃO

A

Valor da Hora/Aula de Palestra,
Aulas ou Capacitações presenciais
ou Webinar ao vivo (em R$)***

B

250,00

200,00

C
150,00

*** Valor não inclui eventuais despesas com hospedagem, alimentação, transporte e
deslocamento interno, que poderão ser cobertos, a título de reembolso ou outra forma, conforme
acordo entre as partes.

I.D) Para os cursos semipresenciais, o cálculo de valor de hora/aula deve ser
somado, conforme as diretrizes e a carga horária específica de cada curso.

IMPORTANTE: (1) todos os valores ora referenciados são montantes bruto,
sendo uma obrigação do contratado arcar com eventuais despesas e/ou
descontos relacionados com a emissão da RPA; (2) a contratação de
profissionais

estrangeiros

poderão

seguir

convencionado entre o contratado com a CBTM.

outras

premissas,

conforme

ANEXO II – LIMITES PARA CONTRATAÇÃO E INVESTIMENTOS
NA UNIVERSIDADE DO TÊNIS DE MESA

As contratações relacionadas com a Universidade do Tênis de Mesa
terão as seguintes limitações anuais:
▪

Até R$ 8.000,00 (oito mil reais) por ano por contratado;

▪

Até 10 (dez) horas em curso on-line;

▪

Uso de até 3% (três porcento) do orçamento anual da CBTM.

