
                  

     Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

Filiado a Confederação Brasileira de Judô 

 

 

 www.fjms.com.br - e-mail: secretaria@fjms.com.br 
 

Informativo nº 01-CT/FJMS 2019 

SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO PARA OFICIAIS 

TÉCNICOS DE JUDÔ 2019 

(obrigatório para os alunos pretendentes ao Curso de Graus de 2019) 

 

O Seminário de Capacitação para Oficiais Técnicos de Judô tem por objetivo recepcionar 

os novos alunos ao Curso de Graus da FJMS – Turma 2019 e orientá-los sobre o estágio para as 

diversas atividades que deverão cumprir durante o calendário competitivo de 2019 e cumprir o 

prescrito no Regulamento para Exame e Outorga de Graus da FJMS. 

As inscrições estarão abertas a todos os filiados a partir da faixa Roxa via Zempo, na aba 

EVENTOS no período de 20 Fev 2019 até às 18h do dia 6 Mar 2019. As inscrições fora do prazo 

serão consideradas inscrições tardias e aceitas até as 18h do dia 8 Mar 2019, via e-mail. 

Obs.: - As inscrições no Seminário Estadual de Capacitação para Oficiais Técnicos de Judô 

serão exclusivas somente para os alunos do Curso de Graus 2019; 

 - Será cobrada uma taxa de inscrição dentro do prazo no valor de R$ 80,00 já incluso a 

taxa de anuidade para os faixas Marrom e de R$ 130,00 já incluso a taxa de anuidade para os 

faixas Pretas; 

 - Para as inscrições tardias será cobrada uma taxa de inscrição fora do prazo no valor de 

R$ 100,00 já incluso a taxa de anuidade para os faixas Marrom e de R$ 150,00 já incluso a taxa 

de anuidade para os faixas Pretas; 

O pagamento deverá ser feito até as 12h do dia 8 de março, através de depósito na conta 

da FJMS, indicado abaixo e os comprovantes de depósito de pagamento deverão ser enviados 

para o seguinte endereço eletrônico marcelomatos1112@gmail.com 

Federação de Judô MS 

Banco do Brasil 

Agencia: 1873-2 

C/C: 18960-x 

 - Somente serão CREDENCIADOS os inscritos que comprovarem o pagamento da 

inscrição, com o envio do recibo de pagamento no e-mail acima informado. 

 - Será emitido CERTIFICADO a todos os participantes inscritos, que estiverem presença 

nos dois períodos (manhã e tarde). 
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PROGRAMAÇÃO: 

Data: 9 de março de 2019 (Sábado) 

Local: A Definir 

Endereço: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 

                  Rua Marina Luiza Spengler, 240 – Bairro Ana Maria do Couto – Campo Grande/MS 

Horário: 7h30 às 17h 

 

MANHÃ - Prof. Américo Carlos Soares (Supervisor de Oficiais Técnicos do Curso de Graus FJMS) 

- das 7h30 às 11h30 

Uniforme: Calça Jeans, calçado fechado e camiseta de manga ou camisa. 

Conteúdo: 

 - Informações básicas sobre o Curso de Graus, Exame de Graus e Estágios de trabalhos de Oficial 

Técnico de Judô; e 

 - Noções básicas das funções exercidas nos Estágios para Oficiais Técnico de Judô. 

TARDE – Prof. Marcos Kiyotatsu Shimabukuro – Diretor de Arbitragem da FJMS  

- das 13h30 às 17h  

Uniforme: Judogi BRANCO 

Conteúdo: 

 - Seminário de arbitragem teórica e pratica. 

Obs.: Somente serão aceitos participantes inscritos pela plataforma ZEMPO. 

FAVOR LEVAR CANETA 

Desde já agradecemos a sua atenção. 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=789&q=jud%C3%B4+alian%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLks3LDaM15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAaxNCIowAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwie9KumpJLSAhWEHpAKHZNzBCYQ6BMIlwEwFA

