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PROGRAMA DO CURSO DE INSTRUTORES DE TAIJIQUAN– 2016.
Série-08
NÍVEL I
Professores:

Paulo Hiroshi Sakanaka e Vilma Mayumi Kurihara
Diretores de Internos
Email: sakanaka321@yahoo.com.br
Conta Bancária: Banco do Brasil: Agência: 7078-5; cc: 210.320-6
CPF: 722.257.428-04

PROGRAMAÇÃO
LOCAL: Unicamp, Campinas, SP.
Ginásio da FEF-Faculdade de Educação Física-UNICAMP
DATA IMPORTANTES:
Inscrição –
1ª. Aula Presencial WorkshopWorkshop –
2ª. Aula Presencial Workshop Monografia 3ª. Aula Presencial -

Exame Final -

08/04/2016 – Prazo Final entrega ficha de inscrição, cartas, depósito bancário.
07-08/05/2016 – Módulo: Básicos TJQ e TJJ; Rotinas de mãos e espada;
09/04/2016 - Os alunos são convidados pa5ra participar (n’`ao é obrigatório)
Tópico: Taijiquan Chen Compulsório Forma-25;
19/06/2016 – Os alunos são convidados para participar:
Tópico: Taijijian Chen Compulsório Forma-42;
30-31/07/2016 – Módulo: Taijiquan 8-16-24, Taijijian 16-32;
Apresentação da 1ª versão de monografia;
11/09/2016- Brasilia – Convidados para Tópico: Forma-42 Taijijian Combinada
23/09/2016 – Prazo Final: apresentação da versão final da monografia;
19/11/2016 – Módulo: Suavidade, musicalidade, potência de performance de
Taijiuan;
20/11/2016 – Módulo: Revisão e últimas correções – período de manhã.
20/11/2016 – Exame Final – período de tarde

CARGA DIDÁTICA
65 Horas, divididas em 2 módulos à distância, de 32 horas exercício total, e 6 módulos de aulas
presenciais com um total de 33 horas.
Início: 8 de Abril de 2016, término em 20 de novembro de 2016.
Haverá dois encontros de 2 dias, um de um dia e meio, seguido imediatamwente de exame final;
Módulos Presenciais:

Sábados:
Domingos:
Exame Final e Graduação:

09:00 – 18:00 horas, com 2 horas de almoço;
08:00 – 15:00 horas, com 2 horas de almoço.
20/11/2016: 13:00 – 16:00 horas.

CUSTOS :
No ato da Inscrição: R$ 300,00, Prazo final para inscrição: 08/04/2016;
No Primeiro encontro presencial: taxa de R$ 500,00;
No Segundo encontro presencal: taxa de R$ 500,00;
No Terceiro encontro presencial: isento;

Exame Final: taxa de R$ 300,00
INSCRIÇÃO
Preencher uma ficha de inscriçã completa.
Carta de Interesse do candidato.
Prova de filiação atualizada a uma federaçao.
A inscrição é feita diretamente na Diretoria de Internos da CBKW, por email acima citado.
Fazer depósito na conta acima, e enviar a cópia do comprovante de depósito.
PRE-REQUISITOS PARA NÍVEL-I
(1)
Este curso é oferecido aos praticantes de Taijiquan que tenham pelo menos três anos plenos de
prática de taijiquan, em qualquer estilo ou denominação, ou por convite do Diretor de Internos.
Na aceitação da inscrição, caso o candidato não seja de conhecimentpo da Diretoria, poderá ser
exigida uma apresentação de um taolu de mãos e um de espada ou sabre (facão). Será aceito
também praticante de outros wushu internos, wushu externo, moderno ou tradicional, que
comprovem que tenha pelo menos 5 anos de prática.
(2)

Filiado, em dia, de uma das Federações que compõem a CBKW – solicita-se OK do Presidente ou
Tesoureiro da Federação (poderá ser uma carta declarando que o candidato está em dia com a
tesouraria da Federação).
(a) Carta de referência do Professor da Associação onde treina, ou Diretor de Internos da
Federação, em que cite o nível técnico do candidato; e
(b) potencial como professor de taijiquan;
Nota; Se o candidato é o próprio Diretor de Internos, apenas declare-se que é diretor.

(3)

Carta do candidato expondo o motivo pelo qual deseja fazer o curso.

Os alunos que já completaram anteriormente o curso com os Professores Branquinho, Marcelo
Martinelli ou Paulo H. Sakanaka poderão se inscrever como aluno especial. Haverá desconto de 50% nas
taxas; porém exigem-se a presença obrigatória (80% de presença e trabalhos serão exigidos destes alunos).
EXAME
Os alunos que assistiram ou realizaram 80% das atividades propostas e que entregaram a monografia,
na sua forma final, tem direito para prestar o exame.
O aluno será examinado quanto ao seu aprendizado técnico e teórico-prático, em provas escritas ou
demonstrativas.
Os alunos aprovados nos exames receberão os diplomas de Instrutor de Taijiquan-Nível-I emitidos
pela Confederação Brasileira de Kungfu/Wushu.
A taxa de exame dá direito ao inscrito a dois exames, em sequência (se não passar no primeiro
exame, tem o direito a fazer no próximo ano, no mesmo nível) para aprovação.

Campinas, 02 de março de 2016.

Prof. Paulo Hiroshi Sakanaka
Diretor de Internos da CBKW
Professor de Física da UNICAMP
Tel.: (19) 3287-5522
Email: sakanaka321@yahoo.com.br

