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O Trabalho será uma entrevista com um Kodansha da FGJ conforme questões do 

anexo 1 deste boletim e deverá ser entregue em 3 vias iguais. O candidato poderá 

estender o assunto com a concordância do Kodansha.  

Este trabalho deverá ser apresentado nas mesmas formas do currículo, ou seja: 

Capa transparente, encadernado em espiral e folha de fundo preta. Na folha de rosto 

deverá conter os dados pessoais do candidato e os dados pessoais do kodansha. 

Todas as vias do trabalho deverão ser assinadas e/ou rubricadas pelo kodansha 

após o trabalho pronto. Aconselhamos que antes da encadernação seja feita uma revisão 

pelo kodansha entrevistado para evitar qualquer resposta mal interpretada. 

A escolha do kodansha a ser entrevistado será feita junto a FGJ que poderá indicar 

os contatos. Não é permitido ao candidato entrevistar kodansha a qual tenha qualquer 

vínculo clubístico. 

Será feita uma distribuição para que nenhum kodansha fique sobrecarregado e que 

todo o candidato tenha oportunidade de realizar um bom trabalho. 

A foto que encerra o trabalho deverá ser, preferencialmente, de corpo inteiro e 

ambos de judogui. 

Prazo final para entrega do Trabalho de Conclusão será ate dia 29 de Outubro de 

2014, na sede da FGJ (observar dias e horários de atendimento da secretaria).  

 

 

Porto Alegre, 14 de Agosto de 2014. 

 
 
Sergio G. Zimmermann 
Presidente da CEG da FGJ 
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Tudo do judô para todo o RS 

 

 
 
 

ANEXO 1 

 

Trabalho de conclusão dos candidatos à faixa preta edição 2014. 

 

-Nome:                                                                                              

-RG/CPF: 

-Data de nascimento: 

-Local de nascimento: 

-Com que idade iniciou a prática do Judô? 

-Alguma influência de familiares na sua escolha pelo Judô? 

-Onde iniciou a prática e quem foi seu primeiro professor? 

-Quais os outros locais que treinou com regularidade e seus professores? 

-Lembra qual a regularidade dos treinos? Diários, duas ou três vezes por semana,... 

-Treinou com algum Judoca que tenha marcado sua trajetória?  

-Sua participação como atleta e como técnico. 

-Sua colaboração junto a FGJ. 

-Uma pergunta de livre escolha do candidato. 

-Uma mensagem do Kodansha ao candidato. 

-Conclusão do candidato. 

-Foto do candidato com o Kodansha. 

  


