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BOLETIM OFICIAL FGJ 31/18 - CURSOS CEG 2018 

 

A Federação Gaúcha de Judô, vem por meio deste informar os procedimentos para realização dos 

cursos de Nage no Kata, Katame no Kata, Kime no Kata e Ju no Kata. 

 Os cursos serão ministrados por professores credenciados pela Comissão Estadual de Graus da 

FGJ, e ocorrerão conforme disponibilidade dos mesmos, desta forma o candidato poderá optar pelo local e 

professor que lhe for mais conveniente.  

  

Dos Cursos: 

- A taxa de inscrição em cada um dos cursos é de R$ 170,00 e o pagamento deverá ser realizado 

na secretaria da FGJ; 

- Os cursos realizados em 2018 terão validade até 31/12/2019 e a frequência mínima de presença é 

de 80%. 

- Os cursos não terão caráter obrigatório, podendo o candidato optar por prestar os exames no final 

do ano, juntamente com o Exame de Waza. 

- Todos os exames serão realizados pela Comissão Estadual de Graus. 

- Somente poderão prestar exame de katas no dia 14 de julho de 2018 os candidatos que fizerem o 

curso com um dos professores credenciados e seguirem as demais exigências listadas aqui neste boletim; 

- No início de cada aula o atleta deverá estar com a anuidade de 2018 em dia e apresentar a 

carteira da FGJ e o Recibo do pagamento do Curso; 

  - Os candidatos deverão se apresentar de quimono branco, limpo e de chinelos e levar bloco de 

notas e caneta. 

 

Dos Professores Credenciados: 

- Christian Bertoia 55 999754493 

- Cid Correa 51 999876866 

- Claudio Martins 51 980122705 

- Eliane Pintanel 51 998493738 

- Fernando Kuse 54 996350056 

- Gilmar Severo 53 999516897 

- Iara da Cunha Pazos 51 998192048 

- João Osorio 51 999440116 

- Marcelo Cardoso 51 984595217 

- Matheus Cunha Lima 54 991601665 

- Roberson dos Passos 51 985532258 

 

 A FGJ não realizará a divulgação de datas, locais e horários dos cursos via Boletim e Calendário 

Oficial. Algumas informações de cursos poderão ser encontradas na página da CEG no site oficial da 

Federação, www.judors.com.br, e serão disponibilizadas por solicitação dos professores.  

 

Porto Alegre, 09 de maio de 2018. 

 

Cesar de Castro Cação 
Presidente da Federação Gaúcha de Judô  


