
 
Isabela Prado – primeira faixa preta formada pelo projeto de Karatê-Dô Tradicional da UEM. 

 

Aluna da UEM conquista a faixa preta em Exame na Federação 
 

A Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná (FKTPr) realizou no 
início do mês o exame de graduação para faixas marrom e preta. O Exame aconteceu 
durante o curso anual Haru Gashuku, na cidade de Guaratuba. O Instituto Hagakure de 
Karatê-Dô Shotokan, através da Coordenadoria de Desporto e Recreação, levou oito 
karatecas para participarem do curso. Destes, quatro foram submetidos ao exame de 
graduação de faixas. 

A avaliação dos alunos foi dividida entre faixas marrom e preta. A banca avaliadora 
dos faixas marrom foi composta pelo Sensei Antonio Walger (6º Dan) presidente da FKTPR 
e pelo Shihan Takuo Arai (8º Dan), presidente de honra da FKTPR. A avaliação dos faixas 
preta ficou a cargo da Confederação Brasileira, com banca composta pelo Shihan Gilberto 
Gaertner (8º Dan) presidente da CBKT (Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional) 
e pelo Shihan Tasuke Watanabe (9º Dan), membro do Shihankai da ITKF (International 
Traditional Karate Federation). 

Após ansiosa espera, foi publicado o resultado dos exames. Destacamos a aluna 
Isabela Pereira do Prado, promovida à faixa preta shodan, a primeira aluna do Instituto 
Hagakure a receber a faixa preta treinando pela UEM. Três alunos foram promovidos para 
faixa marrom II: Aline Santiago Luz, Camila Santiago Luz e Carlos Henrique Takeshi 
Sato, estando aptos a realizar o exame para faixa preta em 2015.  

“Ficamos orgulhosos em ver a grande evolução dos nossos alunos. Este ano uma 
aluna se graduou para faixa preta fazendo história e abrindo caminho para os próximos. 
Sentimos-nos felizes por fazer parte desse processo de crescimento”, destacou o servidor 
Marcelo Alessandro Pereira (CDR), presidente do Instituto Hagakure e coordenador do 
Projeto de Karatê da UEM. 

Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas na secretaria da CDR, pelo 
fone 3011-4314 ou pelo site www.def.uem.br/cdr. 


