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Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 2019. 

Atualizado em 05/02/2020. 

 

Ofício 05/2020 

 

Aos filiados à FCTKD. 

Assunto: CTA – Credenciamento Técnico Anual.  

 

Prezados, 

 

Acontecerá na cidade de Joinville, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, o CTA 

2020. Trata-se de oportunidade ímpar de aprendizado e absorção de conhecimento a 

todos os interessados. Paralelamente, o 5º Prêmio Dezdan de Excelência - 2019, uma 

forma de reconhecimento da empresa em parceria com a FCTKD aos atletas e 

profissionais do Taekwondo que se destacaram em suas áreas de atuação.  

 

 Realização:  

o FCTKD. 

 

 Organização: 

o Dezdan; 

o Ass. Coelho de Taekwondo. 

 

 Apoio: 

o Secretaria de Esportes de Joinville; 

o UNISOCIESC; 

o Ass. Joinvilense de Taekwondo. 

 

 Local:  

o 29/02: UNISOCIESC, Rua Gothard Kaesemodel, nº 833, CEP 89.203-

400, bairro Anita Garibaldi, Joinville / SC. Localização: 

https://www.google.com/maps/place/R.+Gothard+Kaesemodel,+833+-
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+Anita+Garibaldi,+Joinville+-+SC,+89203-522/@-26.3196012,-

48.8576016,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94deb05eb80498b5:0x6

ec71ad8c7bddec7!8m2!3d-26.3196012!4d-48.8554129. 

o 01/03: Ginásio Mario Timm, Rua José Elias Giuliari, nº 316, CEP 

89205-310, bairro Boa Vista, Joinville / SC. Localização: 

https://www.google.com/maps/place/M%C3%A1rio+Timm/@-

26.303579,-

48.8322019,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7fab774f18f7206!8m2!3d-

26.303579!4d-48.8322019.   

 

 Aptos a participar:  

a) Filiados à FCTKD com suas obrigações estatutárias em dia, independente de 

graduação, com idade mínima de 12 anos (nascidos em 2008 ou antes). 

b) Federados em outras federações exclusivamente filiadas à CBTKD 

(Confederação Brasileira de Taekwondo), cumprindo graduação e idade 

supracitados. 

 

 Certificação: todos os participantes receberão certificado de participação. 

A credencial técnica, porém, é apenas para os maiores de 18 anos 

(nascidos em 2002 ou antes), filiados à FCTKD e que cumpram os itens que 

seguem: 

I. O participante deve estar com seu cadastro em ordem no sistema SGF, 

inclusive com foto, sendo esta de rosto, estilo 3x4 (fotos de corpo inteiro, 

cobrindo o rosto, com acessórios ou que não cumpram o aqui orientado 

serão desconsideradas).  

II. Para retirada de credencial e certificado no evento, a inscrição deve ser 

realizada antecipadamente e com pagamento dentro dos prazos 

estipulados neste ofício. 

 

 Carga horária: será utilizado sistema de chamada, e a presença do 

participante em todo o evento é fator indispensável à sua certificação. O não 

cumprimento deste acarretará em não recebimento, pelo participante, de 

certificado e credencial. 
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 Material necessário: para o dia 01/03 será obrigatório o uso de dobok a 

todos os participantes. 

Obs.: o dobok deve seguir os padrões oficiais, de acordo com a normativa 

08/2019 da FCTKD (dobok colorido ou camuflado, por exemplo, não se adequa 

a este padrão), disponível no link https://fctkd.com.br/sport-news/normativa-08-

2019-uso-do-dobok/. 

 

 Inscrições:  

o Filiados à FCTKD: deverão ser realizadas pelos mestres ou professores 

responsáveis exclusivamente através do sistema SGF, dentro dos 

prazos estipulados no cronograma do evento. Dúvidas sobre a utilização 

do sistema poderão ser sanadas pelo whatsapp (47)99223-2017 (entre 

8h e 17h, de segunda a sexta feira) ou e-mail 

atendimento@fctkd.com.br.   

o Filiados em outras federações da CBTKD: deverão solicitar inscrição no 

e-mail supracitado. 

 

 Valor das inscrições, inclusos certificado, credencial, coffe-break e 

material de apoio: 

o Antecipadas, com desconto, realizadas via sistema SGF até 21/02 

(sexta-feira), com pagamento via boleto bancário até o dia 24/02 

(segunda-feira): R$140,00. 

o No evento, sem desconto, pagamento apenas em dinheiro: R$200,00. 

o As inscrições serão limitadas, para melhor organização do evento. 

 

 Cronograma: 

 29 de janeiro: abertura das inscrições. 

 21 de fevereiro: último dia para inscrição com desconto, via sistema SGF. 

 24 de fevereiro: último dia para pagamento por boleto, com desconto. 

 29 de fevereiro:  

o 8h: credenciamento. 

o 9h: início das palestras. 
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o 12h: parada para almoço. 

o 13h30min: reinício das palestras. 

o 17h30min: previsão de encerramento das palestras. 

o 19h30min: 5º Prêmio Dezdan de Excelência – 2019 (os participantes 

devem comparecer com roupa estilo esporte fino ou social). 

 01 de março:  

o 9h: início do treino técnico. 

o 12h: parada para almoço. 

o 14h: retorno. 

o 17h: previsão de encerramento do evento. 

Obs.: o cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, conforme 

necessidades que possam surgir para o melhor andamento do evento. 

 

 Palestrantes: 

 29 de fevereiro: 

o Ícaro Miguel e Caroline Gomes: seleção brasileira, medalhistas 

mundiais; 

o José Carlos Cunha: arbitragem, atualizações; 

o Mestre Erickson Melquiore Musatto de Souza: novos regulamentos; 

o Félix Eduardo Osório Sokolowski: cenário financeiro da federação; e 

PSS.DDT; 

o Mestre Allan Fabio Siqueira: cenário administrativo da federação com 

novo planejamento estratégico; 

o Loriane Jolembeck: Poomsae, novos projetos; 

o Eder Romanowski: sistema SGF, solicitações e inscrições; 

o Mestre Adelino da Silva Filho: Conselho Estadual de Desporto; 

o Fernando Jost: projetos sociais; 

o Mestre Paulo Cesar Poliseli: educacional, balanço e metas; 

o Dirceu de Souza Santos: lesões nas artes marciais. 

 01 de março: 

o Treinamento prático com, Cleiton e Reginaldo (técnicos da CBTKD); 

o Treinamento prático com Ícaro e Caroline (seleção olímpica). 

http://www.fctkd.com.br/


        www.fctkd.com.br 
 

 
Federação Catarinense de Taekwondo 
Rua Domingos Sanson, 420, Sala 05. 
Bairro Baependi, Jaraguá do Sul/SC 
www.fctkd.com.br – contato@fctkd.com.br 

Essa é a minha Federação! 

 

 Alojamento: será de responsabilidade da Ass Joinvilense de Taekwondo, 

sendo limitado a 50 vagas. Reservas e informações deverão ser realizadas 

através do whats (47)99978-1493, com mestre Jean Cristiano dos Santos. 

Haverá cobrança de diária no valor de R$20,00, cujo acerto deve ser 

realizado por depósito na conta do próprio mestre, conforme segue: Banco 

do Brasil, agência 2981-5, operação 001, conta corrente 39851-9.  

 

Sem mais, subscrevo. 

 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente da FCTKD 

http://www.fctkd.com.br/

