
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CIRCULAR MÓDULO ONLINE 

 

Rio de Janeiro, 15 de junho 2020. 

 

Prezados Professores e Candidatos ao Exame de Faixas do ano de 2020, 

 

Em atenção ao momento atual que estamos enfrentando em relação à pandemia da Covid-

19, a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) em parceria com a Escola Nacional 

de Judô (ENJ) realizará um Módulo de Estágio Técnico inteiramente online.  

O Módulo online será direcionado aos candidatos à promoção de faixas do ano de 2020 e 

será composto por 6 palestras e apostilas, referentes às palestras que seriam apresentadas 

durante cada um dos módulos presenciais. O Módulo contará com o seguinte conteúdo 

programático: 

 

 1ª palestra: Arbitragem – Palestrante: Professor Jeferson Vieira  

 2ª palestra: Organização de eventos – Palestrante: Professor Cláudio Rodrigues 

 3ª palestra: História, filosofia, ética e disciplina– Palestrante: Professor Roberto Garcia 

 4ª palestra: Atualidades – Palestrantes: Professor Carlos Losso e Professora Silvana Nagai 

 5ª palestra: Ortografia do vocabulário técnico – Palestrante: Professor Shiro Matsuda 

 6°palestra: Divisão e Classificação das técnicas – Palestrante: Professor Gilmar Dias 

Em um segundo momento, disponibilizaremos apostilas sobre os Katas. Esse material será 

organizado, conforme descrição abaixo: 

 Nage no Kata: Professor Roberto Garcia 

 Katame no Kata: Professor Alexandre Xavier e Professor Paulo Márcio 

 Ju no Kata: Professora Ana Moraes 

 Kime no Kata: Professor Alexandre Xavier e Professor Paulo Márcio 

 Kodokan Goshin Jutsu: Professor William Muniz 

As avaliações escritas também serão realizadas exclusivamente através da plataforma. Os 

candidatos receberão um certificado, disponibilizado na plataforma, para cada avaliação concluída.  

Caso não consiga atingir o mínimo de acertos, o candidato terá a oportunidade de realizar 

uma nova avaliação.  

O candidato terá flexibilidade para acessar a plataforma no horário que melhor desejar 

desde que esteja dentro do prazo de permanência de cada material. 

 ATENÇÃO: A participação será obrigatória para todos os candidatos à promoção de faixas 

do ano de 2020, incluindo todos os graus. 
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As inscrições serão realizadas da seguinte maneira: 

 

1 - As inscrições deverão ser realizadas até o dia 24 de junho de 2020 (quarta-feira)  e o 

valor da taxa de inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais) por candidato. O pagamento deverá 

ser feito através de depósito ou transferência no Banco Itaú – Ag. 0313 – Conta Corrente: 31935-2 

– Nome: Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ: 34024257/0001-03; 

 

2 – As agremiações deverão enviar o formulário em anexo com os dados de cada candidato 

e o comprovante de pagamento junto da inscrição para o e-mail secretaria@judorio.org.br; 

 

3 – A FJERJ enviará até o dia 08 de julho (quarta-feira) login e a senha para o acesso à 

plataforma. Serão disponibilizadas 2 (duas) palestras por semana, a partir do dia 13 de julho 

(segunda-feira), de acordo com nosso cronograma.  Cada palestra ficará acessível por 7 (sete) dias  

a partir da data de sua disponibilização na plataforma. Após a conclusão de cada palestra, será 

disponibilizada uma avaliação, que deverá ser realizada em outra plataforma. Os dados de acesso 

à plataforma de avaliação serão enviados posteriormente ao candidato. A avaliação ficará 

disponível por 7 (sete) dias, a partir do envio dos dados de acesso. O módulo somente será 

considerado concluído pelo aluno que realizar todas as avaliações e obtiver nota superior a 7 

(sete).  

 

OBS: Os candidatos que ainda não realizaram o exame admissional poderão concluir o 

módulo online, deixando para fazer o exame admissional no 2° Módulo de Exame Técnico. Caso o 

candidato não seja aprovado para dar início ao processo de promoção de faixas no ano de 2020, o 

módulo online poderá ser aproveitado para o ano de 2021. 

 

Lembrando que somente poderão assinar os formulários os professores que tenham 

participado do credenciamento da FJERJ no ano de 2020.  

 

 

 

 

 

 

Jucinei Gonçalves da Costa 
Presidente da FJERJ 
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EVENTO: MÓDULO ONLINE 

AGREMIAÇÃO: ____________________________________DATA:_____/06/ 2020 

 

 
REGISTRO 

ZEMPO 
NOME DO COMPLETO DO CANDIDATO 

 
E-MAIL DO CANDIDATO TELEFONE/ 

WHATSAPP 
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________________________________ 
Assinatura do Professor 


