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São Paulo, 05 de setembro de 2019. 

Circular nº 036/2019 

 

Ref. FÓRUM DE DISCUSSÃO EM PROL DO FUTSAL 

Caro Salonista, 

A Federação Paulista de Futsal, fundada em 1955, foi criada com a finalidade de 

administrar, dirigir, organizar, difundir, fiscalizar e desenvolver o esporte em São Paulo. 

 

Assim, a FPFS vem organizando as competições entre seus filiados com números 

cada vez mais expressivos. Para ilustrar, citamos os últimos dois anos onde foram 

promovidos 25 campeonatos, sendo realizados 6412 jogos nesse período, ou seja, uma 

média de 267 jogos por mês ou 66 jogos por semana ou 9  jogos por dia. 

 

Na atual gestão a FPFS promoveu algumas mudanças e adaptações nas 

competições das categorias de Base e Iniciação, apoiada por um Grupo de Estudos 

formado na época. Acreditamos que esses ajustes tiveram boa aceitação, entretanto, 

consideramos a necessidade de avaliar as normas atuais e introduzir novas adequações 

técnicas para o desenvolvimento do esporte.  

 

Por esta razão a FPFS criará um FÓRUM para discutir o futsal nas categorias de 

Base e Iniciação masculinas e categorias de Base femininas. Para tanto, convidamos um 

dirigente e um integrante da comissão técnica de cada clube para participar com suas 

ideias e sugestões do 

 

FÓRUM DE DISCUSSÃO EM PROL DO FUTSAL 

 

 que será realizado no dia 26/setembro a partir das 14h00 no auditório da FPFS.  
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Para que se realize um evento eficaz e produtivo adotaremos alguns critérios: 

 

1 – Fase Preparatória 

 

a) CADASTRO DE PARTICIPANTES: Cada clube poderá indicar até 2 participantes 

que tiverem interesse de colaborar e participar do Fórum.  

Para efetuar o cadastro acesse o site da FPFS: www.futsal.com.br e no menu clique 

em Federação > Fórum. 

 

b) APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: No formulário de cadastro de participação 

deverá(ão) ser registrada(s) a(s) proposta(s) a ser(em) discutida(s) no Fórum e a(s) 

respectiva(s) justificativa(s).  

Após o preenchimento do formulário clicar em ENVIAR. 

 

c) PRAZO PARA CADASTRAMENTO: A indicação dos participantes e as propostas 

deverão ser enviadas até o dia 23/setembro/19. 

 

2 – Fase de realização do Fórum 

 

d) PAUTA: Será obedecida a seguinte ordem das atividades: 

 

d.1. – Abertura: Palestra com o Prof. Dr. Marcelo Massa, PhD Livre Docente 

da Universidade São Paulo – USP, que abordará o tema: Abordagem 

Científica da Criança no Futsal. 

 

d.2. – Apresentação das propostas: As propostas direcionadas para a 

FPFS serão classificadas por temas e serão apresentadas a todos os 

participantes. 
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d.3. – Formação de Grupos de Estudos: Após a apresentação dos temas 

serão formados grupos compostos por 10 a 15 clubes para discussão das 

propostas em reuniões futuras. 

 

d.4. – Reuniões de Grupos: Em datas a serem agendadas haverá reuniões 

dos integrantes de cada grupo para avaliação e discussão das propostas 

apresentadas. 

 

d.5. – Encerramento do Fórum de Discussão em Prol do Futsal: Em data 

a ser agendada, todos os participantes serão convidados para o fechamento 

dos trabalhos onde ocorrerá o debate final e aprovação das propostas. 

 

OBSERVAÇÃO: 
A participarão no FÓRUM DE DISCUSSÃO EM PROL DO FUTSAL é exclusiva aos 
membros previamente cadastrados. 

 

Certos de podermos contar com a sua valiosa participação, desde já agradecemos 

sua colaboração em benefício do nosso esporte. 

 

            NILTON C. ROMÃO   
                                                Presidente 
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