
 
 

 
Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), Centro Comercial  Plaza Mall Aphaville, nº8050, Sala SS07, Alphaville I, Salvador-Bahia 

CEP: 41701-015 | C.N.P.J. 14.208.243/0001 – 24 | Te/Fax. (71)  3321-9418 | Site: www.febaju.com.br | E-mail:contato@febaju.com.br 
Lei Utilidade Publica N° 11.953 

 

EDITAL 01/2017 

CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA EXAME DE FAIXA PRETA – DO 

1º AO 5º GRAU 

 

 

A Federação Baiana de Judô torna público que estão abertas inscrições para o Curso de Formação e 

Aperfeiçoamento Técnico para Exame de Faixa Preta 1º ao 5º Grau de 2017, bem como de capacitação 

de estudantes e profissionais de Educação Física, organizado pela Comissão de Graus da FEBAJU, em 

parceria com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – EBMSP, de acordo com a legislação 

vigente e o Regulamento do Conselho Nacional de Graduação da Confederação Brasileira de Judô. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

É fundamental garantir segurança e qualidade técnica em ambientes de práticas esportivas, seja com 

finalidade de educação, lazer, formação de atletas ou promoção de saúde e melhoria de qualidade de 

vida e, dessa forma, é imprescindível aperfeiçoamento de judoísta e capacitação de profissionais de 

Educação Física a fim de prepará-los para conduzirem práticas relacionadas ao judô, preservarem a 

integridade dos praticantes e poderem contribuir com seu desenvolvimento. A EBMSP – BAHIANA está 

promovendo essa formação em parceria com a FEBAJU para garantir o desenvolvimento técnico e 

acadêmico do judô e da educação física na Bahia. 

 

2. OBJETIVO 

Formação de Faixa Preta em Judô e aperfeiçoamento técnico de judoísta, bem como capacitação de 

estudantes e profissionais de educação física. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1 Período: de 8 de abril a 22 de maio de 2017. 

3.2 Local para Inscrição: 

  www.inscricoes.bahiana.edu.br 

 Unidade Acadêmica Cabula: Rua Silveira Martins, nº 3.386, Cabula, Salvador, BA. CEP: 

41150-100, tel.: (71) 3257 8214, E-mail: extensao@bahiana.edu.br. 

3.3 Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábados das 8h às 12h. 
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3.4 Investimento: 

CATEGORIA DE INSCRIÇÃO 
Módulos 

disponíveis 

Valor da  

Inscrição 

Valor das  

Parcelas 

Judoístas I, II e III R$ 280,00 5 parcelas de R$ 284,00 

Estudantes e profissionais de 

Educação Física 
I e II R$ 115,00 5 parcelas de R$ 113,00 

 

3.5 FORMAS DE PAGAMENTO: 

 Taxa de inscrição: cartão de crédito ou débito ou cheque (esta ultima opção só será realizada 

presencialmente) 

 Parcelas do curso: cartão de crédito ou cheque 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

Após a inscrição no site, o candidato deverá matricular-se presencialmente e apresentar o comprovante 

de pagamento de inscrição. Os judoístas que fizeram o exame de Faixa Preta 2017 devem apresentar 

carteira da FEBAJU atualizada com os anos da carência pagos e atender aos pré-requisitos abaixo, de 

acordo com o Regulamento da CBJ para exame e Outorga de Faixas e Graus – Conselho Nacional de 

Graduação. Os estudantes de educação física devem apresentar comprovante de matrícula e, os 

profissionais, cópia do diploma de graduação e cédula de identidade profissional – Conselho Regional 

de Educação Física – CREF. 

 

 4.1 FAIXA PRETA 1º GRAU (SHODAN) 

a) Idade mínima: 16 (dezesseis) anos. 

b) Carência:1 (um) ano de registro como Faixa Marrom na Federação e CBJ, para competidor. 2 

(dois) anos de registro como Faixa Marrom na Federação e CBJ, para não competidor. 

c) Histórico Competitivo: 

- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos, é indispensável apresentação do histórico competitivo, 

no currículo encaminhado à Federação Estadual, no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos, é opcional apresentação do histórico 

competitivo. 

 

4.2 FAIXA PRETA 2º GRAU (NIDAN) 

a) Idade mínima: 20 (vinte) anos. 
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b) Carência: 4 (quatro) anos de registro como Faixa Preta 1º Grau na Federação e CBJ, para 

competidor. 5 (cinco) anos de registro como Faixa Preta 1º Grau na Federação e CBJ, para não 

competidor. 

c) Histórico Competitivo: 

- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos, é indispensável a apresentação do histórico 

competitivo, no currículo encaminhado à Federação Estadual, no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos, é opcional a apresentação do histórico 

competitivo. 

 

4.3 FAIXA PRETA 3º GRAU (SANDAN) 

a) Idade mínima: 25 (vinte e cinco) anos. 

b) Carência: 5 (cinco) anos de registro como Faixa Preta 2º Grau na Federação e CBJ, para 

competidor. 6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 2º Grau na Federação e CBJ, para não 

competidor. 

c) Atuação como árbitro. 

d) Histórico Competitivo: 

 

- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos, é indispensável a apresentação do histórico 

competitivo, no currículo encaminhado à Federação Estadual no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos é opcional, a apresentação do histórico 

competitivo. 

 

4.4 FAIXA PRETA 4º GRAU (YONDAN) 

a) Idade mínima: 31 (trinta e um) anos. 

b) Carência: 6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 3º Grau na Federação e CBJ, para 

competidor. 7 (sete) anos de registro como Faixa Preta 3º Grau na Federação e CBJ, para não 

competidor. 

c) Atuação como árbitro. 

d) Histórico Competitivo: 

- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos, é indispensável a apresentação do histórico 

competitivo, no currículo encaminhado à Federação Estadual no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos, é opcional a apresentação do histórico 

competitivo. 

 

4.5 FAIXA PRETA 5º GRAU (GODAN) 
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a) Idade mínima: 37 (trinta e sete) anos. 

b) Tempo de prática: Contado a partir de Shodan, considerando a data a partir de registro na CBJ, 

pelo menos 18 (dezoito) anos de experiência judoística. 

c) Carência: 6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 4º Grau na Federação e CBJ, para 

competidor. 7 (sete) anos de registro como Faixa Preta 4º Grau na Federação e CBJ, para não 

competidor. 

d) Atividades vivenciadas: 

- Experiência no ensino de judô; 

- Cursos pedagógicos: 

- Como participante – (Federação, CBJ). 

- Como ministrante – (Federação, CBJ). 

e) Atuação como árbitro. 

f) Histórico Competitivo: 

- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos, é indispensável a apresentação do histórico 

competitivo, no currículo encaminhado à Federação Estadual no ato da inscrição. 

- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos, é opcional a apresentação do histórico 

competitivo. 

 

5. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

Os candidatos deverão entregar a documentação necessária no ato da inscrição (ver item 5 deste 

Edital) e, caso haja alguma pendência, o prazo de entrega será até o dia da primeira aula, sob pena de 

cancelamento da inscrição. 

 

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

Módulo I e II 

EBMSP – Unidade Acadêmica Cabula. 

Local: Rua Silveira Martins, nº 3386, Cabula, Salvador, BA. CEP: 41150-100, tel.: (71) 3257 8214, fax. 

(71) 3257 8230. 

Módulo III 

Local: Centro Pan-Americano de Judô – COJ.  

Rua Avenida Praia de Copacabana, 1764 - Ipitanga, Lauro de Freitas - BA, 42700-000 

 

7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
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A avaliação dos candidatos será processual e realizada pelos professores dos módulos e por membros 

da Comissão de Graus da Febaju, por meio de observação, prova escrita e prática, considerando as 

seguintes etapas: 

 

MÓDULO I – ANATOMIA, FISIOLOGIA E BIOMECÂNICA APLICADAS AO JUDÔ – 20 horas. 

Estudo de conhecimentos básicos de forma integrada da anatomia, fisiologia e biomecânica aplicadas 

ao judô. Será realizado nos dias 27 de maio e 10 de junho, sábados, das 7h às 18h. 

 

MÓDULO II– DIDÁTICA E PEDAGOGIA DO ESPORTE APLICADAS AO JUDÔ – 20 horas. 

Estudo de processos didático-pedagógicos, metodologia de ensino, utilização de elementos lúdicos e 

inclusão no âmbito do judô. Será realizado nos dias 08 e 29 de julho, sábados, das 7h às 18h. 

 

MÓDULO III – CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO JUDÔ – 60 horas. 

Estudo da história, normas, técnicas e arbitragem do judô. Será realizado nos dias 26 de agosto, 9 e 23 

de setembro, 7 e 21 de outubro e 18 de novembro, sábados, das 7h às 18h. 

 

O Módulo III será realizado de acordo com as etapas descritas a seguir: 

 

1a. Etapa: Módulo III – História do Judô, TE WAZA, KOSHI WAZA, NAGUE NO KATA E KATAME 

NO KATA 

 Será realizado no dia 26 de agosto, sábado, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é padronizar 

as técnicas e os katas, finalizando com a 1ª avaliação. 

2a. Etapa: Módulo III – História do Judô no Brasil, ASHI WAZA, KATAME WAZA, NAGUE NO KATA 

E JU NO KATA 

 Será realizado no dia 09 de setembro, domingo, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é o 

conhecimento e a atualização das regras de arbitragem. 

3a. Etapa: Módulo III – ARBITRAGEM E ASPECTOS JURÍDICOS NO JUDÔ 

 Será realizado no dia 23 de setembro sábado, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é padronizar 

as técnicas e os katas, finalizando com a 2ª avaliação. 

4a. Etapa: Módulo III – Primeiros Socorros, SUTEMI WAZA, NAGUE NO KATA, KIMI NO KATA 

 Será realizado no dia 07 de outubro, sábado, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é padronizar 

as técnicas e os katas, finalizando com a 3ª avaliação. 

5a. Etapa: Módulo III – REN RAKU HENKA WAZA, NAGUE NO KATA E GOSHIN JITSU 
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 Será realizado no dia 21 de outubro, sábado, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é padronizar 

as técnicas e os katas finalizando com a 4ª avaliação. 

 

6a. Etapa: Módulo III – KAESHI WAZA, NAGUE NO KATA E REVISÃO DOS KATAS DO 2º AO 5º 

GRAU 

 Será realizado no dia 18 de novembro, sábado, das 8h às 19h. O objetivo do módulo é 

padronizar as técnicas e os katas, finalizando com a 5ª avaliação. 

 

8. EXAME FINAL:  

 Data a definir, sábado, das 8h às 19h. Exame para os alunos que não obtiveram a nota 

necessária para aprovação ou que tenham pendências no processo avaliativo. 

O local acima se refere ao município de Salvador. Caso haja outros municípios que sediem os módulos, 

os conteúdos e objetivos serão os mesmos. Os candidatos (judoísta) deverão participar dos módulos 

trajando o judogui BRANCO. 

 

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

Os resultados das avaliações preliminares serão divulgados até oito dias após a realização de cada 

módulo e a final será logo após, através de listagem afixada no mesmo local dos módulos e publicação 

no Site da Febaju - www.febaju.com.br. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos do presente regulamento serão submetidos à decisão do presidente da FEBAJU e, 

na sua ausência, ao seu 1º vice-presidente, a quem cabe julgar os fatos que venham surgir.  

 

 

Salvador, 21 de março de 2017. 

 

 

 

Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira 

Presidente da FEBAJU  

 

Paulo Francisco Menezes de Macêdo 
Presidente da Comissão Estadual de 
Graduação 
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