
 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

 

Rua Gonçalves Dias

E-mail: secretaria@judors.com.br

BOLETIM OFICIAL FGJ 47/2021 

Local: Online 

Valor: R$ 170,00 

Validade do curso: 2021 e 2022

Obrigatoriedade: verificar Manual do Candidato 

Período de inscrição: 

Inscrição: O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo

senha, em “CURSO DE ARBITRAGEM 2021 FGJ” e entrar em contato pelo WhatsApp da FGJ (51 

32334311) para realizar o pagamento e 

Acesso: após cumpridas as etapas de inscrição o judoca receberá as orientações de a

código de liberação da matricula pelo WhatsApp.

Programação: 

1º - Material de estudo 

2º - Curso de Arbitragem gravado em estúdio (disponível na plataforma EAD da FGJ

3º - Encontros On-line de Arbitragem, com Atletas, Técnicos e Árbitros

4º - Reuniões utilizando pla

5º - Avaliações On-line durante os Encontros de Arbitragem

6º - Havendo possibilidade de eventos presenciais, estágio de arbitragem e prova prática

Programação dos Encontros de Arbitragem

DESCRIÇÃO 

1º Encontro* 

2º Encontro 

3º Encontro 

4º Encontro 

5º Encontro 

6º Encontro 

7º Encontro 

8º Encontro 

ATENÇÃO! As datas, o número de 
*O 1º Encontro será demonstrativo para os 

obrigatoriedade de realizar a avaliação
 

Atenciosamente, 

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

Federação Gaúcha de Judô 

Rua Gonçalves Dias, 700 / Sala 18 - CEP 90130-060 - PortoAlegre – RS 

@judors.com.br - Home Pagewww.judors.com.br - Fone: (51) 3233 - 4311 

BOLETIM OFICIAL FGJ 47/2021 – CURSO DE ARBITRAGEM 2021

(atualizado em 10/08/2021) 

2021 e 2022 

verificar Manual do Candidato 2021 

 de 06/07/2021 à 10/08/2021 

O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo

senha, em “CURSO DE ARBITRAGEM 2021 FGJ” e entrar em contato pelo WhatsApp da FGJ (51 

32334311) para realizar o pagamento e a confirmação da inscrição. 

após cumpridas as etapas de inscrição o judoca receberá as orientações de a

código de liberação da matricula pelo WhatsApp. 

de estudo disponível no link https://zempo.com.br/cursodearbitragem/

Arbitragem gravado em estúdio (disponível na plataforma EAD da FGJ

de Arbitragem, com Atletas, Técnicos e Árbitros 

euniões utilizando plataforma virtual a ser agendadas 

line durante os Encontros de Arbitragem e Prova Teórica

Havendo possibilidade de eventos presenciais, estágio de arbitragem e prova prática

Programação dos Encontros de Arbitragem: 

DATA HORÁRIO 

11/08*  

 

 

20h30 Plataforma MEET, 

23/08 

10/09 

23/09 

05/10 

20/10 

04/11 

22/11 

ATENÇÃO! As datas, o número de encontros e os horários poderão ser modificados.
O 1º Encontro será demonstrativo para os candidatos, não havendo lista de presença nem 

obrigatoriedade de realizar a avaliação. Em todos os demais haverá avaliação durante e após o encontro.

Porto Alegre, 0

 

Luiz Alberto Figueira de Moraes 
Diretor de Arbitragem 

 

CURSO DE ARBITRAGEM 2021 

O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo, com seu usuário e 

senha, em “CURSO DE ARBITRAGEM 2021 FGJ” e entrar em contato pelo WhatsApp da FGJ (51 

após cumpridas as etapas de inscrição o judoca receberá as orientações de acesso e 

https://zempo.com.br/cursodearbitragem/ 

Arbitragem gravado em estúdio (disponível na plataforma EAD da FGJ) 

 

Teórica 

Havendo possibilidade de eventos presenciais, estágio de arbitragem e prova prática 

LOCAL 

 

 

 

Plataforma MEET,  

do Google. 

os horários poderão ser modificados. 
candidatos, não havendo lista de presença nem 

Em todos os demais haverá avaliação durante e após o encontro. 

Porto Alegre, 08 de Julho de 2021. 


