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Jaraguá do Sul, 07 de maio de 2021. 

(Atualizado em 24/05/2021) 

 

Ofício 18/2021. 

Aos filiados à FCTKD 

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem – Online.  

 

Prezados, 

 

Acontecerá de forma online, no dia 29 maio, Curso Estadual de Arbitragem. A 

formação como árbitro estadual é pré-requisito aos filiados maiores de 15 anos que 

postularem graduação de 1º Dan nos próximos editais a serem lançados pela FCTKD, 

sendo que para aqueles que possuem 18 ou mais, ainda deverão participar, como 

voluntários, em evento oficial ou chancelado pela FCTKD. 

• Realização e organização: Federação Catarinense de Taekwondo - FCTKD. 

• Local: online, através do Google Meet. O link será enviado por e-mail. 

• Palestrante: José Carlos Cunha - Diretor de Arbitragem da FCTKD. 

• Aptos a participar: filiados à FCTKD de todas as idades e graduações com 

suas obrigações estatutárias em dia junto à instituição.   

Importante: para participação no curso, o inscrito deverá ter uma conta do 

google (gmail), pois sem ela não será possível acessar a plataforma do Google 

Meet, ambiente virtual onde acontecerá o curso. 

• Certificação: todos os participantes aprovados receberão certificados, sendo 

que os mesmos serão enviados aos seus mestres ou poderão ser retirados em 

eventos futuros da FCTKD.  

• Inscrições: deverão ser realizadas pelos mestres ou professores responsáveis 

através do sistema SGF, dentro dos prazos estipulados no cronograma. 

Dúvidas sobre a utilização do sistema poderão ser sanadas pelo whats 

(47)99699-0356, entre 8h e 17h, de segunda a sexta, ou e-mail 

atendimento@fctkd.com.br. 

Obs. 1: para efeitos de custos operacionais do sistema SGF e emissão dos 

certificados, haverá cobrança de um valor simbólico de R$10,00. 

Obs. 2: número de participantes será limitado, com previsão de 100 inscritos. 

http://www.fctkd.com.br/
mailto:contato@fctkd.com.br
mailto:atendimento@fctkd.com.br
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PARÁGRAFO ÚNICO: Após realização da inscrição no sistema SGF, o inscrito 

deverá enviar um e-mail (de endereço obrigatoriamente do gmail) para 

fctkd.arbitragem@gmail.com, contendo nome completo e graduação, com o 

assunto ‘‘CURSO DE ARBITRAGEM FCTKD’’, a fim de validar a inscrição. 

Caso preferir, essa informação poderá também ser enviada, quando solicitada, 

através do grupo do WhatsApp do curso: 

https://chat.whatsapp.com/Kh4THpL0DB55uIHwoj0lIf . 

Caso não seja enviado conforme instruções aqui contidas e cronograma 

abaixo, o inscrito não receberá o link para acesso ao curso, sendo configurada 

desistência do mesmo, isentando a FCTKD de qualquer responsabilidade.  

CRONOGRAMA: 

• 25 de maio: último dia para inscrições via sistema SGF; 

• 26 de maio: prazo final para envio de e-mail de validação pelo inscrito; 

• 29 de maio (sábado): curso de arbitragem: 

- 9h: início; 

- 12h: pausa para almoço; 

- 13h: retorno; 

- 18h: previsão de encerramento. 

• 03 de junho: previsão de envio dos certificados. 

Obs. 1: Programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes conforme 

necessidades do evento. 

Obs. 2: Serão realizadas chamadas aleatórias durante o curso, a fim de validar a 

participação dos inscritos. 

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pela diretoria de 

arbitragem da FCTKD. 

 
 
Sem mais a tratar, subscrevo. 
 

Atenciosamente, 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente da FCTKD 

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