FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

BOLETIM OFICIAL FGJ 33/15 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DOS
CANDIDATOS À FAIXA PRETA EDIÇÃO 2015
Este ano o trabalho de conclusão será um trabalho de pesquisa, sobre algum dos
seguintes assuntos, que poderá ser escolhido livremente por cada candidato:
1)
2)
3)
4)
5)

História do Judô Gaúcho
História da Federação Gaúcha de Judô
História do desenvolvimento do Judô em uma determinada Cidade ou Região
História do desenvolvimento do Judô em determinado clube ou academia
História de algum personagem do Judô Gaúcho (Professor, atleta, etc...)

Fica o candidato livre para dentro destes temas gerais, escolher um tema específico, como
por exemplo: Tema Geral: História do Judô Gaúcho – tema escolhido: História do Judô Feminino
no RS.
O Trabalho deve ser entregue em 1 via impressa a 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 o nome do tutor. Devendo ainda ser
enviada uma versão digital para o e-mail: secretaria@judors.com.br com o título: trabalho de
conclusão para graduação a faixa preta.
Todas as vias impressas do trabalho deverão ser assinadas e/ou rubricadas pelo tutor
após o trabalho pronto.
Cada candidato escolhera um tutor que deverá ser obrigatoriamente um componente da
Comissão Estadual de Graus. A FGJ indicará os contatos do tutor escolhido. Cada tutor poderá
orientar no máximo 4 (quatro) candidatos, os alunos tem até o dia 18/07/2015 para a escolha do
tutor em acordo com a FGJ.
Prazo final para entrega do Trabalho de Conclusão será́ até dia 29 de Outubro de 2015, na
sede da FGJ (observar dias e horários de atendimento da secretaria).
Os trabalhos serão apresentados coletivamente em grupos de 4 a 5 candidatos agrupados
de acordo com os temas escolhidos, em data a ser divulgada posteriormente pela secretaria da
FGJ.

Porto Alegre, 07 de maio de 2015.
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