CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KUNGFU/WUSHU

Filiada a International Wushu Federation Filiada a Panamerican Wushu Federation Vinculada ao Comitê Olímpico
Brasileiro Fundada em 1992 – C.N.P.J. 01.010.189/0001-66 Rua Itu, 220 / 133 - Cambuí, Campinas / SP – Brasil CEP: 13.025340 – Tel: 55 19 3254 0862 e-mail: mavifea@gmail.com - www.cbkw.org.br

Departamento de Wushu Taolu Moderno

Resolução Normativa RN- 2012
Processo de Reconhecimento de Professores de
Wushu Taolu Moderno no Brasil
Dispõe sobre os critérios para o reconhecimento e registro de professores de
Wushu Taolu Moderno no Brasil Pela CBKW, prazo e outros .

A Diretoria Técnica da CBKW, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto CBKW, adotou e eu publico a seguinte resolução.

 Serão reconhecidos Instrutores 5º nível e Professores 6º nível, na categoria de
Norte (Changquan, Daoshu, Gunshu, Qiangshu e Jianshu) e na categoria de
Sul (Nanquan, Nandao e Nangun) sendo reconhecidos separadamente.
 O processo de reconhecimento de Instrutores de Wushu Taolu Moderno se
fará através da participação de um Workshop a ser realizado pela CBKW e
suas filiadas.
 O Workshop será realizado em 1 final de semana sendo - sábado das 9:00 ás
12:00 e das 15:00 ás 17:30 e no domingo das 9:00 as 12:00
 Os Instrutores e professores poderão ser indicados nas 2 categorias de
reconhecimento se assim desejarem e se acharem aptos, porém deverão
pagar as duas taxas.
 O processo de reconhecimento levará 2 anos a partir da data de divulgação
da mesma para as filiadas
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 Após este período todas as Federações deverão ter um técnico responsável
reconhecido pela CBKW para participarem do Campeonato Brasileiro na
categoria correspondente.
 Após a primeira etapa de reconhecimento os Instrutores e professores só
serão reconhecidos pela CBKW após o curso de formação técnica ou pelo
exame de graduação na Federação ou na CBKW concluindo todas as matérias
exigidas e obedecendo os tempos de cada fase.
 Serão feitos os cadastros de todos os instrutores e professores atuantes no
Brasil nas modalidades de Nanquan e Changquan
 Após o processo de reconhecimento será feito o cadastro de graduação dos
alunos das associações filiadas nas federações.
 A continuidade das graduações de Wushu Taolu Moderno se fará através de:
Cursos de Qualificação e formação Técnica
Exames de graduação na CBKW e Filiadas
Reconhecimento pela CBKW
 As associações deverão indicar os instrutores e Professores para fazer o
Workshop de reconhecimento, onde para participar dos eventos da
Federação deverá indicar o responsável técnico pela categoria
correspondente.
 Será feito um sistema de graduação de Wushu Taolu Moderno pelo
departamento de Wushu Taolu da CBKW a ser apresentado na assembléia de
2012 para as filiadas.
 Este sistema será adotado para reconhecer os instrutores e professores de
Wushu Taolu Moderno no Brasil.
CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO:
I – Ser maior de 18 anos e ter no mínimo 5 anos de pratica de Kung Fu Wushu.
II – Ter de 16 anos completos com no mínimo de 8 anos de pratica de Kung Fu
Wushu
III- Os Indicados com 16 anos só poderão solicitar o seu documento (Diploma) na
Federação/ confederação após completar 18 anos de idade.
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Dos valores:
I-

O valor do curso teórico pratico, será de R$170,00 por participante por
modalidade pretendida ( Changquan ou Nanquan)
II- 30% do valor do curso de reconhecimento serão revertidos para a federação
cobrir os gastos de organização do mesmo.
III- 30% dos valores do exame de graduação na CBKW serão revertidos para a
federação responsável pelo participante.
IV- 30% dos valores do exame feito pela Federação Estadual serão revertidos
para a Associação responsável pelo participante.
Dos Exames Realizados pelas Associações/Academias Filiadas
Os exames serão realizados pelas Academias / Associações e deverão ser cobrados
conforme a realidade social de seus dependentes. A promoção, conforme a
graduação do nível I, II, III e IV e será reconhecida pela Federação Local, se as
respectivas associações estiverem devidamente filiadas ao órgão competente de
seu estado e suas sistemáticas de ensino estiverem seguindo os padrões da CBKW.
Exames Realizados pelas Federações Filiadas
Os exames que serão realizados pelas Federações deverão ser cobrados conforme a
realidade Social de cada Região. A Promoção, conforme Graduação de Instrutor, V
fase, será somente reconhecida se as respectivas organizações estiverem
devidamente filiadas e suas sistemáticas de ensino estiverem seguindo os padrões
da CBKW.
 Exames Realizados pela CBKW
A Taxa a ser cobrada pelo exame de Professor e Wushu Taolu Moderno VI fase ,
será de 1 salário Mínimo nacional, por categoria a ser avaliada:
Changquan - 1 salário Mínimo.
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Nanquan – 1 salário mínimo.
Os locais definidos para a graduação de Professor serão disponibilizadas em 3
possibilidades para melhor viabilização por parte do Graduando:
1º Sede da CBKW, 2º na sede do Brasileiro Vigente, 3º na Federação/ Estado que o
graduado Pertence.
 As despesas dos diretores do departamento de Wushu Taolu Moderno da
CBKW serão de Inteira responsabilidade da Federação a qual o graduado é
filiado, conforme local escolhido para prestação do serviço.
Processo de reconhecimento
1ª etapa:
Na primeira etapa de reconhecimento será dado um prazo de 2 anos para
adequação das Filiadas.
 Serão oferecidos Cursos de capacitação Técnica pela CBKW, e também
oferecidos CDs didáticos com todas as matérias correspondentes de cada
graduação.
 As Federações poderão solicitar os cursos e os materiais didáticos para a
CBKW.
 Os participantes de Cursos de Capacitação Técnica oferecidos pela CBKW que
concluíram o curso básico e prestaram exame de graduação, poderão fazer o
curso de adequação e ficarão isento das taxas, recebendo o novo diploma de
instrutor.

Atenciosamente
João Ferreira da Silva Júnior
Diretor Técnico CBKW

