
Seleção de novos atletas Taekwondo e Parataekwondo 2019 

 

RESULTADO 

 

Segue abaixo o resultado e os critérios para aprovação no processo de seleção de 

novos atletas de Taekwondo realizado no dia 30 de março de 2019. 

 

1. Candidatos das categorias Infantil e Cadete (nascidos entre 2005 e 

2011) 

 Candidatos acima da faixa verde: pré-aprovados para a equipe de 

Taekwondo do CTE-UFMG 

 Candidatos até a faixa laranja: aprovados para o Projeto de Extensão de 

Taekwondo da UFMG 

2. Candidatos das categorias Junior (nascidos entre 2004 e 2002) 
 Candidatos acima da faixa Azul: pré-aprovados para a equipe de 

Taekwondo do CTE-UFMG 

 Candidatos até a faixa Roxa: reprovados 

3. Candidatos das categorias Sub-21 e Adulto (nascidos entre 2001 e 
1997) 

 Candidatos acima da faixa Vermelha: pré-aprovados para a equipe de 

Taekwondo do CTE-UFMG 

 Candidatos até a faixa Marrom: reprovados 

 

Todos os candidatos pré-aprovados para a Equipe de Taekwondo do CTE passarão 

por um período de avaliação, no qual serão avaliados no dia-a-dia do treinamento 

sobre sua real condição de fazer parte desta equipe.  

Já os candidatos selecionados para o Projeto de Extensão da UFMG já estão 

aprovados definitivamente. 

 

Os candidatos aprovados para o Projeto de Extensão da UFMG deverão seguir os 

seguintes passos: 

1º) Preencher o cadastro on-line disponível no link a seguir -

  https://goo.gl/forms/6XMULpSG2fPhTGV52 

 

2º) Imprimir, responder e levar assinada a Ficha de Cadastro e com Questionário 

disponível no link a seguir -  https://www.sites.google.com/site/tkdcteufmg/termo-de-

consentimento 

 
3º) Comparecer aos treinos a partir da próxima semana (15 a 19 de abril), nos dias e 

horários de treino indicados no quadro abaixo. O local de treino para estes alunos 

NÃO SERÁ no CTE-UFMG. As aulas do Projeto de Extensão da UFMG acontecem no 

Ginásio de Taekwondo da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UFMG (Campus da UFMG – Entrada pela Av. Presidente Carlos Luz, 

próximo à USIMINAS e ao Carrefour). 



 

 

Já os candidatos aprovados para a Equipe de Taekwondo do CTE-UFMG deverão 

seguir os seguintes passos: 

1º) Preencher o cadastro on-line disponível no link a seguir -

  https://forms.gle/gPcLxLbzB294TNRLA 

 

2º) Imprimir, responder e levar assinada a Ficha de Cadastro e com Questionário 

disponível no link a seguir -  https://www.sites.google.com/site/tkdcteufmg/termo-de-

consentimento 

 
3º) Comparecer aos treinos a partir da próxima semana (15 a 19 de abril), nos dias e 

horários de treino indicados no quadro abaixo. Os treinos dos atletas da Equipe de 

Taekwondo do CTE-UFMG acontecem no próprio CTE-UFMG, onde aconteceu o 

processo de seleção. 

 

Quadro de horários PROJETO DE EXTENSÃO 

Local: Ginásio de Taekwondo da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UFMG (Campus da UFMG – Entrada pela Av. Presidente Carlos Luz, 

próximo à USIMINAS e ao Carrefour). 

Turno Dia da semana Horário 

Manhã Quinta e sexta-feira 8h às 9h 

Tarde Terça e quinta-feira 14h30 às 15h30 

 

 

Quadro de horários EQUIPE CTE-UFMG 

Local: CTE-UFMG 

Equipe/Idade Dia da semana Horário 

Junior, Sub-21 e Adulto Segunda a sexta-feira 14h30 às 17h 

Infantil e cadete (MANHÃ) Terça e quinta-feira 9h às 10h15 

Infantil e cadete (TARDE) Segunda e quarta-feira 16h às 17h15 

 

 

Dúvidas e mais informações com o Supervisor do Taekwondo, Prof. Cristiano Arruda. 

Telefone (Whatsapp): (31) 98878-8116 

E-mail: cris.arruda77@gmail.com 

 

 

 


