
  
UEM forma mais três Faixas Preta de Karatê Tradicional 

Foi realizado em Goioerê-PR, no dia 09/06/2018 o I Exame de Graduação 
para faixas marrom e preta do ano de 2018 e o I Curso de Atualização Técnica e 
Arbitragem do ano de 2018. O Exame e curso foram promovidos pela Federação 
de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná-FKTPR e organizados pela 
Associação Souza de Karatê. O Instituto Hagakure, através da Coordenadoria de 
Desporto e Recreação, levou vários karatecas para participarem do curso de 
atualização e 5 alunos para participar do exame de graduação. 

Com a divulgação dos resultados dos exames, o Projeto de Karatê da UEM 
promoveu mais 3 alunos para Faixa Preta Shodan (1º Dan): Atsunori Sakata, 
Guilherme Vadislau Guzlinski e Norival Ferreira dos Santos Neto. Os 
karatecas André Razente e Alexandre Razente foram aprovados para faixa 
marrom. Destacamos a aprovação do Professor Doutor Norival Neto, professor do 
Departamento de Engenharia Mecânica da UEM, que conquistou a faixa preta aos 
57 anos de idade e do Sr. Atsunori Sakata, com 54 anos de idade, mostrando que 
o karatê pode ser treinado por pessoas de qualquer idade. 

A avaliação foi realizada por banca composta pelo Shihan Takuo Arai (9º 
Dan) membro do Shihankai da CBKT, Shihan Antonio Walger (7º Dan) Vice 
Presidente da CBKT e Presidente da FKTPR, Sensei Guilherme Carollo (6º Dan) 
Diretor de Arbitragem da FKTPR e Sensei Nelson Vagner de Santi (5º Dan) 
Técnico da Seleção Brasileira da CBKT.  

 “O projeto de Karatê da UEM completou 10 anos de existência e agora já 
são 14 faixas preta formados através da UEM, só temos a agradecer o esforço de 
todos e o apoio da UEM ao projeto”, 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. 


