
      Associação Brasileira de Árbitros e Oficiais de Mesa do Basquetebol                                   

ARBBRA 

CNPJ: 14.191.255/0001-93 

DADOS BANCÁRIOS:  CAIXA - AGÊNCIA: 3033  OPERAÇÃO:003 

CONTA: 001195-1            
_______________________________________________________________ 
e-mail: arbitrosbrasil@gmail.com 
telefone: não consta – por motivos financeiros, linha cancelada. 
site:  www.arbbra.com.br 
_______________________________________________________________ 

Inscrição de Associados - Formulário Google: 
FIC – Ficha de Inscrição Cadastral 

https://forms.gle/xQTURf7mBj4Cegr76                             

 

Inscrição de Oficiais para aceite de Convite do Projeto Quem Somos: 
https://forms.gle/xEAoaRK59GzPqH7bA 

Para qualquer tipo de contato, um formulário aberto para comunicação.  
Diga algo Acerca da ARBBRA: 
https://forms.gle/QbxGFFfCr7CgxpiT6 
_______________________________________________________________ 

Plataforma ARBBRA -  Site Schoology – acesso para Associados 
Código de acesso:   Z94N-9XBC-S6TS7 

 
Plataforma ARBBRA - Site Schoology – Projeto Quem Somos – aberto 
Código de acesso:  7QP5-V6F3-C335W 

_______________________________________________________________ 

e-mail para trabalhos internos da Diretoria – gestão 2020/2022: 
arbbra.secretaria.tesouraria@gmail.com Diretoria/Secretaria/Tesouraria 
_______________________________________________________________ 
redes sociais: 

_______________________________________________________________ 
Diretoria ARBBRA - São Paulo, 10 de Setembro de 2020. 

mailto:arbitrosbrasil@gmail.com
http://www.arbbra.com.br/
https://forms.gle/xQTURf7mBj4Cegr76
https://forms.gle/xEAoaRK59GzPqH7bA
https://forms.gle/QbxGFFfCr7CgxpiT6
mailto:arbbra.secretaria.tesouraria@gmail.com
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_______________________________________________________________ 

Ofício n°04/2020 
São Paulo, 01 de abril de 2020. 

 Comunicamos aos Associados que 
 A ARBBRA disponibiliza aos seus Associados uma  
 Plataforma de Materiais e Estudos, 
um ambiente virtual de aprendizagem e interação para 
Oficiais de quadra e mesa. 
 

 Com os objetivos de: 
1. reciclagem continuada em aprendizagem para oficiais de quadra 
e mesa; 
2. oferecer materiais de estudo e informativos; 
3. análise de vídeos e de situações pontuais; 
4. fórum de debates e de discussão sobre arbitragem; 
5. testes teóricos periódicos de avaliação informal, sendo individual 
e voluntária as participações, simulados de avaliações teóricas; 
6. vídeos de preparação física para árbitros. 
 
  Plataforma de Materiais e Estudos 

 Acessível tanto pelo computador quanto por aplicativo em 
celular, e possibilitando o uso individualmente, pelo tempo e 
interesse pessoal disponíveis, permitindo também uma interação 
coletiva. 
 O conteúdo está em cursos denominados: 
 PLATAFORMA_ARBBRA 
  
 Convidamos os Associados interessados a participarem.  
 Para tanto: 
1. acesse o site: www.schoology.com 
2. preliminarmente, crie uma conta pessoal e registre-se com o 
perfil de "Estudante/Student"; observação: no canto inferior 
esquerdo da interface pode-se trocar para o idioma Português; 
3. para acesso, informe e utilize o código em referência do curso: 
 

Z94N - 9XBC - S6TS7 

 

________________________________________ 

Presidente:   LUPERCIO CARDOSO 

E-mail:  arbitrosbrasil@gmail.com   Site: www.arbbra.com.br Fone: 11- 96358-7414 

file:///D:/PLATAFORMA_ARBBRA_2020/PLATAFORMA_DOCUMENTOS/www.schoology.com
mailto:arbitrosbrasil@gmail.com
file:///C:/Users/ARBBRA/Desktop/2.1_SECRETARIA_CAD/2.0_MODELO_BASE/www.arbbra.com.br
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_______________________________________________________________ 

São Paulo, 27 de Julho de 2020. 

ARBBRA - PROJETO QUEM SOMOS - CONVITE 

Para conhecermos quem são os oficiais do basquete, para nos conhecermos, a 
ARBBRA promove um encontro virtual entre Associados, atividade chamada 
de “Quem Somos”. 
O projeto consiste na criação de vídeos de apresentações pessoais de oficiais. 
Estes vídeos estarão disponibilizados tanto no site quanto na plataforma da 
ARBBRA.  
Serão dois Associados que farão seus depoimentos tendo as suas respostas 
filmadas. Cada entrevistado fará o seu depoimento de forma individualizada. 
Ao final, em conjunto, uma conversa de apresentação entre ambos. 

 
Prezado(a)  associado(a) 
Convidamos a ser nossa Entrevistado(a). 
 
Data:  DOMINGO, A CONFIRMAR, hora: 19h00min 

LINK:   a confirmar 

Reuniões de videoconferência através da plataforma Google Meet ou ZOOM, 
com duração máxima de uma hora. Tempo estimado: 5 minutos iniciais para 
apresentadora: Fátima da Silva; 20 minutos, tempo máximo para o primeiro 
entrevistado; mais 20 minutos para o seguinte e 15 minutos para a 
conversação entre ambos e finalização. 
 
O Depoimento deverá constar informações básicas, perguntas tais como: 
 1. Nome. 
 2. Categoria. 
 3. Onde reside, qual cidade. 
 4. Quando e como iniciou e conheceu o basquete. 
 5. Se desejar, breve currículo. 
 6. Quais competições. 
 7. Um caso particular vivido. 
 8. Objetivos. 
 9. Plano de carreira. 
 10. O que pensa sobre a ARBBRA. 
 
A apresentação será pessoal e de forma espontânea. Perguntas adicionais 
poderão ser feitas pelos outros associados ou pelo chat.  
Posteriormente a edição, o vídeo será enviado ao Associado e solicitado 
permissão de imagem, por e-mail, para divulgação. 
 

VÍDEOS NA PLATAFORMA SCHOOLOGY – CÓDIGO:   7QP5-V6F3-C335W 

Veja os depoimentos já disponíveis. 
 

TODA HISTÓRIA CONTA   -   MUSEU DA PESSOA    -   GENTE DO BASQUETE 


