
 

 
UEM recebe os Atletas da Seleção Brasileira para  

Curso de Karatê Tradicional 
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) recebeu no dia 05 de novembro, 

os Atletas da Seleção Brasileira, Jean Edoardo Sensei, 4º Dan, Suellen Souza 
Sensei, 4º Dan e Joel Bini Sensei, 3º Dan, para ministrar Curso Técnico de Karatê-
Dô Tradicional. O Evento organizado pelo Instituto Hagakure através da 
Coordenadoria de Desporto e Recreação (CDR), com a chancela da Federação de 
Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná (FKTPR) aconteceu na UEM (Bloco 
M08) e atendeu todos os públicos, com horários voltados para os iniciantes e para 
as crianças e treinos específicos para os alunos graduados faixas marrons e pretas. 

O curso técnico trabalhou os princípios fundamentais do Karatê-Dô Tradicional, 
tanto para Kihon, quanto para Kata e Kumitê. Foi um treino técnico incluindo teoria 
e muita prática.  

Jean Edoardo Sensei, 4º Dan é o atual 
Presidente da FKTPR e Atleta da Seleção 
Brasileira. Suellen Souza Sensei e Joel 
Bini Sensei, também compõem a Seleção 
Brasileira que vai para a Eslovênia 
representar o Brasil no final de novembro.  

Os atletas da Seleção Brasileira Sensei 
foram convidados para ministrar o curso 
pelo coordenador do projeto de Karatê 
Tradicional da UEM, Marcelo Alessandro 
Pereira, 4º Dan, presidente do Instituto 
Hagakure de Karatê-Dô Shotokan e ex 
Vice presidente da Federação de Karatê-
Dô Tradicional do Estado do Paraná 
(FKTPR).  

“Sensei Marcelo é um dos poucos 
professores, talvez o único da Tradicional 
do Paraná que comparece em todos os 
cursos no estado, vai no Brasileiro e 
participa de cursos fora, como em Brasília 
e em vários outros. Ele sempre está 
buscando aprimoramento e está sempre 
trazendo novidades para seus alunos, e 
são poucos que se preocupam com isso” 
destacou o Sensei Jean Edoardo - 
Presidente da FKTPR  

“Foi motivador para nossos alunos receber os atletas da Seleção Brasileira que 
vão para o Mundial da Eslovênia para um curso. Desejamos todo sucesso no 
Mundial para nossa seleção”, destacou Marcelo Alessandro Pereira, coordenador do 
evento e professor responsável pelo Projeto de Karatê-Dô da UEM.  


