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OFÍCIO 005/2018 

 

Aos filiados a FCTKD 

Assunto: CTA – Credenciamento Técnico Anual 2018 

 

Prezados Senhores. 

  

 Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul nos dias 17 e 18 de março, o 

credenciamento técnico anual. Evento exigido a todos os técnicos que queiram atuar nos 

eventos competitivos da FCTKD em 2018, seguindo a normativa 04-2018 específica deste 

assunto. 

 

 Realização: FCTKD e Dezdan; 

 Apoio: CBTKD; 

 Local dia 17: Universidade Católica de Santa Catarina. Rua dos Imigrantes, 500 - 

Rau, Jaraguá do Sul - SC, 89254-430; 

 Local dia 18: Ginásio de Esportes Arthur Müller. Avenida Pres. Epitácio Pessoa, 1033 

- Centro, Jaraguá do Sul - SC, 89251-100; 

 Técnicos aptos a participar: Todos os filiados a FCTKD com graduação mínima de 

5º gub. Também aberto a todos os técnicos filiados a outras Federações 

exclusivamente filiadas a CBTKD  

 Curso em paralelo: acontecerá junto com o CTA, o curso para formação de árbitros 

para o estado de Santa Catarina, sendo obrigatória para aqueles que desejam atuar 

nas funções em 2018; 

 Certificação: Todos receberão certificado de participação e credencial técnica; 

 Importante: Somente será emitida credencial técnica, para aqueles que tiverem 

registro e foto no sistema SGF; 

 Material necessário: para o dia 18, será obrigatório o uso de dobok a todos os 

participantes; 

 Carga horaria: Será utilizado o sistema de chamada, e todos os participantes devem 

estar presente no curso completo. Faltantes não receberão certificado nem 

credencial; 

http://www.fctkd.com.br/
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 Como se inscrever: As inscrições devem ser feitas pelos mestres ou professores 

responsáveis através do sistema SGF pelo prazo estipulado no cronograma. 

 Valor das inscrições: até 13 de março R$120,00 com desconto pelo sistema SGF 

(que irá gerar um boleto na hora) incluindo certificado, credencial, coffee-break, e 

material de apoio. Após essa data, o sistema será fechado, e as inscrições somente 

poderão ser feitas no dia do curso. Inscrições na data do curso sem desconto serão 

de R$150,00.  Aqueles que se inscreveram pelo sistema SGF, porém não pagaram o 

boleto conforme data de vencimento, poderão pagar a inscrição no dia do curso, 

porém também sem desconto. 

 

CRONOGRAMA: 

 13 de março: último dia para inscrição pelo sistema SGF com desconto; 

 15 de março: último dia para pagamento do boleto com desconto; 

 17 de março:  - 8 horas da manhã, credenciamento; 

- 9 horas, início das palestras; 

- 12 horas, parada para almoço (será servido no local do evento); 

- 13:30 reinício das palestras; 

- 17 horas, previsão para o termino 

- 19 horas, entrega dos prémios melhores do ano 2017; 

 18 de março:  - 9 horas da manhã, início do treino técnico;  

- 12 horas, parada para almoço; 

- 14 horas, desafio SELEÇÃO CATARINENSE VS SELEÇÃO 

BRASILEIRA; 

- 17 horas, previsão para o término do evento, e entrega de 

certificados; 

  

  

Jaraguá do Sul, 07 de março de 2018. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente 
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