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Editais de Chamamento 002/2020 e 003/2020 

 

Assunto: Resultado parcial dos referidos Editais. 

 

Locais, bancas e normas gerais para realização dos exames de faixas pretas dos 

quais tratam os editais supracitados. 

  

O presidente da FCTKD, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, de 

acordo com o art. 39, inciso II, cumprindo assim também o art. 21 e seus parágrafos, 

além do cumprimento do “Regulamento Geral de Exame de Faixa da CBTKD”, vem 

tornar a público:  

a) Questões sanitárias para exames de faixa preta; 

b) Desobrigações de artigos da Normativa 11/2020; 

c) Seleção dos locais de exames de graduação;  

d) Seleção das bancas de exame de faixa.  

 

Seção I – Questões sanitárias para os exames de faixa 

 

Este não é considerado um evento esportivo pela FCTKD, mas sim, um 

evento de formação de artes marciais, adequando-se às mesmas medidas 

sanitárias de aulas de Taekwondo. 

Conforme vários relatos dos filiados desta entidade, a massiva maioria 

prefere a realização dos exames de faixa preta de forma tradicional e presencial. 

Porém, como é visto no estado de Santa Catarina, estamos vivendo num 

momento de crescimento dos casos de Covid-19. Portanto, algumas medidas 

preventivas deverão ser tomadas, tornando esse um exame atípico se 

comparado aos realizados nos anos anteriores.  

  As medidas sanitárias dispostas aqui deverão obrigatoriamente ser 

seguidas por todos os filiados, sendo que o não cumprimento destas poderá 

acarretar suspensão do exame de faixa enquadrado em tal situação. Vale 

lembrar que essas medidas são questões de segurança pública e também 

medidas sanitárias: 
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I. Todas as adequações aqui explanadas são balizadas pela Portaria SES 

nº 703/2020 de o Decreto 562/2020 do Governo do Estado de Santa 

Catarina e suas alterações, e deverão ser rigorosamente cumpridas; 

II. Todos os examinados, examinadores, funcionários e demais envolvidos 

deverão obrigatoriamente estar usando máscaras de proteção; 

III. Todos os recintos deverão ter álcool gel para a higienização sanitária no 

seu interior e na porta de entrada, sendo de responsabilidade do clube 

organizador do evento sua disponibilização; 

IV. É estritamente proibida a presença de qualquer tipo de público para 

assistir ao evento, devendo estar presentes apenas os examinados, 

mestres, organizadores e comissão da FCTKD responsável pelo evento. 

Aos examinados menores de 18 anos, será autorizada a presença de um 

(01) único responsável como acompanhante. 

V. Para uma maior segurança, a FCTKD vai aferir a temperatura de todos os 

examinados no momento de início da prova teórica, sendo que a 

constatação de febre automaticamente exclui o candidato do exame, o 

mesmo devendo aguardar novo edital; 

VI. É proibido a qualquer examinado prestar exame com sintomas gripais ou 

com febre; 

VII. Todas as técnicas de lutas no exame de faixa ficam suspensas; 

VIII. Todas as técnicas de defesa pessoal do exame de faixa ficam suspensas; 

IX. Deverá a associação organizadora, designar um staff para fazer o 

controle de entrada de pessoas ao recinto; 

X. Qualquer local de exame que violar estes ou quaisquer outros meios de 

combate a pandemia, terá seus resultados cancelados; 

XI. Fica proibido todo e qualquer contato físico durante as provas práticas do 

teste. 

IMPORTANTE: poderão haver mudanças nas presentes medidas e disposições 

gerais referentes aos exames de faixa aqui tratados, em decorrência de 

possíveis alterações que venham a ocorrer na legislação vigente relacionada ao 

estado atual de pandemia. 
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Seção II – Desobrigações de artigos da normativa 11/2020 

 

  Devido às mudanças ocorridas pontualmente no ano de 2020, decorrentes do 

estado de pandemia, ficam suspensos alguns artigos da normativa 11/2020, sendo 

estes: art. 13º, art. 14º e alíneas, art. 23º, art. 24º, art. 28º parágrafo único. 

 

Seção III – Locais dos exames de faixa  

 

   A FCTKD selecionou os locais de exames de faixa, de acordo com pedidos 

recebidos das associações filiadas, e em dia com suas obrigações estatutárias, 

chegando as seguintes divisões:  

 

• 04 de dezembro em Jaraguá do Sul  

IMA - Instituto Mestre Allan 

Rua Campo Alegre, 80 – Ilha da Figueira 

Maps - https://goo.gl/maps/wsj26g2up56b9moJ6 

Horários:  

- 16 horas prova teórica  

- 17 horas prova prática.  

 

• 05 de dezembro em Piçarras 

Ginásio Aurélio Solano de Macedo 

Rua Antônio Martinho Telles s/n - centro 

Maps https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89 

Horários:  

- 09 horas prova teórica  

- 10 horas prova prática.  

 

• 05 de dezembro em Piçarras 

Ginásio Aurélio Solano de Macedo 

Rua Antônio Martinho Telles s/n - centro 

Maps - https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89 

https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89
https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89
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Horários:  

- 13 horas prova teórica  

- 14 horas prova prática.  

 

• 05 de dezembro em Piçarras (4º ao 6º dan) 

Ginásio Aurélio Solano de Macedo 

Rua Antônio Martinho Telles s/n - centro 

Maps - https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89 

Horários:  

- 15 horas prova teórica  

- 16 horas prova prática.  

 

• 06 de dezembro em Jaraguá do Sul 

Academia HT 

Rua Orestes Bortolini, 14 - Bairro São Luis 

Maps - https://goo.gl/maps/wgW5KhU6Z97mv36q6   

Horários:  

- 09 horas prova teórica  

- 10 horas prova prática.  

 

• 12 de dezembro em Chapecó 

Associação Ivânio de Taekwondo 

Rua: Rui Barbosa 109-D. – Centro 

Maps - https://goo.gl/maps/3eiCD1JCmGvDofZQ7  

Horários:  

- 09 horas prova teórica  

- 10 horas prova prática.  

 

• 12 de dezembro em Seara 

C.E.E. Carecão 

Rua - Ferdinando Kirchner - 181 - Bairro Industrial 

Maps - https://goo.gl/maps/iobmferswMYRVNhW8   

https://goo.gl/maps/4MxD35W7nT511WU89
https://goo.gl/maps/wgW5KhU6Z97mv36q6
https://goo.gl/maps/3eiCD1JCmGvDofZQ7
https://goo.gl/maps/iobmferswMYRVNhW8
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Horários:  

- 13 horas prova teórica. 

- 14 horas prova prática. 

 

• 13 de dezembro em São José 

Centro Arena Multiuso de São José 

Av. Acioni Souza Filho, s/n - Campinas, São José  

Maps: https://goo.gl/maps/vni14w6MY1hFqvcp9 

Horários:  

- 13 horas prova teórica. 

- 14 horas prova prática. 

 

• 19 de dezembro em Palhoça 

Conselho Comunitário do Alto Aririu  

Rua César Renê Wagner, 292 CSSN FR, Palhoça, SC 

Maps - https://goo.gl/maps/4JBmvZJKxviCgsMu8 

Horários:  

- 13 horas prova teórica. 

- 14 horas prova prática. 

  

Seção IV – Bancas de exames de faixa  

 

As bancas de exames de faixas deverão seguir os padrões estabelecidos pela 

normativa 11/2020, detalhadas no capítulo VIII, que convoca para as bancas os 

mestres de acordo com os registros de trabalhos de certificados expedidos junto a 

FCTKD.  

 Porém, por ser um ano atípico devido as condições sanitárias e de saúde, e 

devido ao fechamento de algumas academias, a FCTKD explicitou, em ambos os 

editais aqui tratados, um parágrafo designado “ALTERAÇÕES PONTUAIS”, às quais 

seguem: 

https://goo.gl/maps/vni14w6MY1hFqvcp9
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I. Os mestres que assim o quiserem poderão ceder seus lugares para outros 

mestres, mediante comunicado oficial antecipado para a FCTKD, que deve ser 

enviado até 30/11/2020 ao e-mail fctkdadm@gmail.com; 

II. É proibido participar de qualquer banca examinadora sem autorização da 

FCTKD. O descumprimento desta regra acarretará na suspensão do exame; 

III.  A banca de exame "Nível A" será composta pelos mestres indicadores dos 

seus candidatos. Essa já contará no número de bancas que o mestre será 

contemplado; 

IV. A FCTKD está alterando a tabela proposta na Normativa 11/2020 em seu art. 

40º, que determina o número de bancas por mestre de acordo com o número 

de certificados, para o número de pontuação, sendo essa pontuação a 

seguinte: 

a) Média do número de emissão de certificados dos mestres, pelos dois 

últimos anos; 

b) Será somado mais 5 pontos ao número de examinados indicados para 

este edital; 

c) Será somando mais 5 pontos por dan, de cada mestre examinador; 

d) Somando os três valores acima citados, teremos o número de bancas 

que a FCTKD contemplará a cada mestre examinador, seguindo os padrões da 

tabela do edital 11/2020no seu art. 40º, sendo esta: 
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V. Mestres com média menor que 50 pontos (metade da primeira base de pontos), 

e que não terão nenhum candidato a exame de faixa preta, não participarão 

das bancas; 

VI. Poderá a FCTKD ceder alguma banca a membros da diretoria, devido a notório 

trabalho, desde que prestado no ano atual. 

 

O resultado da tabela para cálculo de dan é o seguinte: 

Mestre Certif. Certif. Média Nº Pontos Mestre Pontos Pontuação Bancas 
Examinador 2019 2020 Certif. Indicados Indicados Dan Dan Final concedidas 

Lindomar Almeida 0 0 0,00 0 0 5 25 25 0 

Paulo Cesar Poliseli 16 0 8,00 0 0 5 25 33 0 

Roger Nicolas Ribas 0 0 0,00 2 10 5 25 35 1 

FabioneiPonticelli 22 29 25,50 0 0 5 25 51 1 

Erickson M. Busatto 122 0 61,00 1 5 5 25 91 1 

Gabriela Silva 83 39 61,00 1 5 6 30 96 1 

Adelino da S. Filho 26 45 35,50 8 40 6 30 106 2 

Jean C. dos Santos 95 17 56,00 8 40 6 30 126 2 

Vanderlei Santana 211 12 111,50 5 25 5 25 162 2 

Luiz Paulo Campos 209 57 133,00 4 20 5 25 178 2 

Vandeir Fugazza 355 77 216,00 0 0 5 25 241 3 

Cláudio José Corrêa 174 36 105,00 13 65 5 25 195 2 

Lenoir de Oliveira 195 186 190,50 10 50 6 30 271 3 

Helton G. Berthi 275 226 250,50 7 35 6 30 316 4 

Allan Fabio Siqueira 226 172 199,00 13 65 6 30 294 3 

Adilio Alves 468 134 301,00 6 30 6 30 361 4 

Pedro M. Silva 385 101 243,00 12 60 7 35 338 4 
As bancas acima indicadas, são méritos de trabalho dos mestres, cedidos pela FCTKD. 

Bancas Examinadoras: 
 

• Banca Examinadora de 04 de dezembro em Jaraguá do Sul (IMA) 

Allan Fabio Siqueira 

Adílio Alves 

Helton Gledson Berthi 

Alberto Cavalcante Maciel Junior 

Vanderlei Santana 
 

• Banca Examinadora de 05 de dezembro em Piçarras 
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Lenoir Oliveira 

Alberto Cavalcante Maciel Junior 

Allan Fabio Siqueira 

Roger Nicolas Ribas 

Vandeir Fugazza 

• Banca examinadora de 05 de dezembro em Piçarras 

Adílio Alves 

Luis Paulo Melo Campos 

Allan Fabio Siqueira 

Alberto Cavalcante Maciel Junior 

Jean Cristiano dos Santos 

Claudio José Correa 
 

• Banca de alta graduação de 05 de dezembro em Piçarras 

Adílio Alves 

Allan Fabio Siqueira 

Jean Cristiano dos Santos 

Alberto Cavalcante Maciel Junior 

Lenoir Oliveira 

 

• Banca examinadora de 06 de dezembro em Jaraguá do Sul (HT) 

Helton Gledson Berthi 

Alberto Cavalcante Maciel Junior 

Allan Fabio Siqueira 

Pedro Miguel da Silva 

 

• Banca examinadora de 12 de dezembro em Chapecó 

Pedro Miguel da Silva 

Fabionei Ponticelli 

Allan Fabio Siqueira 

Lenoir Oliveira 
 

• Banca examinadora de 12 de dezembro em Seara  
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Vandeir Fugazza 

Pedro Miguel da Silva 

Claudio José Correa 

Allan Fabio Siqueira 

Adílio Alves 

Adelino da Silva Filho 

 

• Banca examinadora de 13 de dezembro em São José  

Vanderlei Santana 

Erickson M. B. de Souza 

Allan Fabio Siqueira 

Adílio Alves 

Adelino da Silva Filho 

Helton Gledson Berthi 

Luis Paulo de Melo Campos 

 
• Banca examinadora de 19 de dezembro em Palhoça 

Gabriela Silva 

Pedro Miguel da Silva 

Helton Gledson Berthi 

Paulo Cesar Policeli 

Allan Fabio Siqueira 

Vandeir Fugazza 

 
É expressamente proibido mudar a configuração da banca examinadora sem a 

autorização da FCTKD. Caso algum mestre queira desistir de participar de alguma 

banca, deverá comunicar a FCTKD. 

  

Seção III – Estrutura  

 

Para uma melhor avaliação, os organizadores deverão compor as quadras 

de exames de faixa de acordo com o número de atletas.  
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Todas as bancas de exame de faixa que forem organizadas em ginásio de 

esportes, deverão ter sistema de som com microfone. 

A cada 10 examinados, deve-se montar uma quadra com 100 metros 

quadrados, promovendo assim o distanciamento adequado entre os mesmos. 

Cada organizador deverá montar um aparelho de TV, de no mínimo 42 

polegadas, para a transmissão em tempo real das notas dos examinados. 

Todos os participantes devem seguir a normativa 10/2020, que regulamenta 

o uso de dobok para eventos da FCTKD. 

Todos os participantes deverão apresentar sua carteirinha virtual, com 

acesso pelo aplicativo da FCTKD, para realização das provas teóricas. 

 

 Nossas mais cordiais saudações.  

 

Jaraguá do Sul 13 de novembro de 2020. 

 

______________________  

Allan Fabio Siqueira                                                                   Revisão Jurídica:  

Presidente da FCTKD                                          Dr Alexandre Beck Monguilhott 

OAB 12474/SC  

 

 

Documento atualizado no dia 15/12/2020 às 08h30. 


